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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 22/1  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเฉพำะข้อมูลส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนเพียงด้ำนเดียวเท่ำนั้น  เพ่ือให้ข้อมูลใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  เป็นปัจจุบันต่อการรับรู้  ข่าวสาร  ทางราชการ  ของประชาชน   
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มิได้ท าให้มีผลกระทบต่องบประมาณ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดแต่
อย่างใด  ทั้งนีเ้พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการบริหารท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

--------------------------------------- 
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.  ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด
เป็นสภาต าบลท้ายหาด ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดพร้อมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืน รวม ๒ , ๑๔๓ แห่ง  (เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ แห่ง) ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙   มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  ซึ่งได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓  ตอนที่  ๙  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓9 
และมีผลใช้บังคับในวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙   ซึ่งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้งอยู่
เลขที่  ๘๐/๔  หมู่ที่ ๓ ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  นับเนื่องมาถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลา  ๒๐  ปี 

 ขนาดพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้ งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ การปกครองของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   
จงัหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่รวม  ๔.๑๓  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  ๒,๕๘๖  ไร่  ภายในเขตการปกครองของต าบลท้ายหาดประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  
๖  หมู่  ดังนี้ 
  หมู่ที ่ ๑    บ้านพวงมาลัย   พ้ืนที ่ 175 ไร่ 
  หมู่ที ่ ๒     บ้านคุ้งลมทวน  พ้ืนที ่ 433 ไร่ 
    หมู่ที ่ ๓     บ้านท้ายหาด   พ้ืนที่ 450 ไร่ 
  หมู่ที ่ ๔     บ้านบางแสมน้อย   พ้ืนที่ 661 ไร่ 
  หมู่ที ่ ๕     บ้านบางหัวกรวด  พ้ืนที่ 469 ไร่ 
  หมู่ที ่ ๖     บ้านบางแสม   พ้ืนที่ 398 ไร่ 

 อาณาเขต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลอื่นๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านปรก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศใต้  ติดกับต าบลแหลมใหญ่  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันออก ติดกับต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลบางขันแตก   อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
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แผนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าแม่กลอง  พ้ืนที่เป็นร่องสวนเหมาะแก่
การท าสวนผลไม้และปลูกผลไม้  ราษฎรในพ้ืนที่มีการปลูกพืชสวนเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ส้มโอ  มะพร้าว  และมี
การปลูกกล้วย ผักสวนครัว นานาชนิด เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการเกษตรเป็นอย่างมาก 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สืบเนื่องจากพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้นานา
พันธุ์ และมีน้ าแม่กลองไหลผ่าน ท าให้มีอากาศโดยรอบเย็นสบายตลอดปี 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
 ในเขตต าบลท้ายหาด ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว สีด า ดินจะอุ้มน้ าได้ดีและนาน สร้างความ
ชุ่มชื้นเต็มพ้ืนที่ จึงท าให้เหมาะแก่การท าการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง 

๒.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

จ านวนประชากร 
แยกตามเพศ 

จ านวน
ประชากร 

รวม  
(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

(หลังคาเรือน) 

ชื่อ - สกุล 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

เบอร์โทรศัพท์ 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

1 บ้านพวงมาลัย 142 152 294 86 นางสาวผ่องพรรณ  ชมไม้ 084-800-2030 
2 บ้านคุ้งลมทวน 250 301 551 211 นายมีบุญ  พูลละม้าย 089-011-7768 
3 บ้านท้ายหาด 326 320 646 247 นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบูรณ์ 083-552-0793 
4 บ้านบางแสมน้อย 640 684 1,324 566 นางอรุณ  งามเผือก 089-549-0531 
5 บ้านบางหัวกรวด 353 366 719 303 นายดิเรก  มาฆะธรรม 080-651-0556 
6   บ้านบางแสม 810 841 1,651 856 นายสมยศ  ศรีนิล 081-736-0186 

 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
       คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิก          

องคการบริหารสวนต าบล  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564   มีรายละเอียด คือ 
 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  (รวม  6 เขตเลือกตั้ง) 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  4,194   คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง          ๒,967   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗0.74 

 จ านวนบัตรดี   ๒,731  บัตร คิดเป็นร้อยละ  92.04 
จ านวนบัตรเสีย      ๑02  บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.44 
จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    134  บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.52 
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 การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกเป็น  6  เขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตั้งที่  1     

         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  221    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๑42   คน     คิดเป็นร้อยละ  6๔.25 
         จ านวนบัตรดี   ๑๓3 บัตร คิดเป็นร้อยละ  9๓.6๖ 
          จ านวนบัตรเสีย     4 บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.82 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   5 บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.52 

 เขตเลือกตั้งที่  2     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  449    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    329   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗3.27 
          จ านวนบัตรดี   306 บัตร คิดเป็นร้อยละ  93.๐1 
          จ านวนบัตรเสีย       8 บัตร คิดเป็นร้อยละ   2.43 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   ๑5 บัตร คิดเป็นร้อยละ   4.56 

 เขตเลือกตั้งที่  3     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๕19    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๓66   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗0.๕๒ 
         จ านวนบัตรดี   ๓24 บัตร คิดเป็นร้อยละ  88.52 
          จ านวนบัตรเสีย     19 บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.19 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   ๒3 บัตร คิดเป็นร้อยละ  6.28 

 เขตเลือกตั้งที่  4     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง         1,051    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    756   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗1.๙๓ 
         จ านวนบัตรดี   705 บัตร คิดเป็นร้อยละ  93.25 
          จ านวนบัตรเสีย     ๑9 บัตร คิดเป็นร้อยละ  2.51 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   32 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.23 

 เขตเลือกตั้งที่  5    
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  577    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    426   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗3.83 
         จ านวนบัตรดี   ๓88 บัตร คิดเป็นร้อยละ  91.๐8 
          จ านวนบัตรเสีย     20 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.69 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   18 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.23 

 เขตเลือกตั้งที่  ๖    
        จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง         1,377    คน 
        จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    948   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๖8.85 
        จ านวนบัตรดี    875 บัตร คิดเป็นร้อยละ  92.30 
         จ านวนบัตรเสีย      32 บัตร คิดเป็นร้อยละ   3.38 
        จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    41 บัตร คิดเป็นร้อยละ   4.๓2 
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 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  (รวม  6 เขตเลือกตั้ง) 
จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   4,186  คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   ๒,961  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗0.74        
จ านวนบัตรดี             ๒,620  บัตร คิดเป็นร้อยละ  88.48           
จ านวนบัตรเสีย       177  บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.98 
จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     164  บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.54  

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกเป็น  6  เขตเลือกตัง้ 
 เขตเลือกตั้งที่  1     

         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  211    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๑42   คน     คิดเป็นร้อยละ  6๔.25 
         จ านวนบัตรดี   ๑๓3 บัตร คิดเป็นร้อยละ  9๓.6๖ 
          จ านวนบัตรเสีย       1 บัตร คิดเป็นร้อยละ  0.70 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     8 บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.63 

 เขตเลือกตั้งที่  2     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  449    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    329   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗3.27 
          จ านวนบัตรดี   311 บัตร คิดเป็นร้อยละ  94.53 
          จ านวนบัตรเสีย     11 บัตร คิดเป็นร้อยละ   3.34 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน     7 บัตร คิดเป็นร้อยละ   2.13 

 เขตเลือกตั้งที่  3     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ๕18    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    ๓65   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗0.46 
         จ านวนบัตรดี   214 บัตร คิดเป็นร้อยละ  58.63 
          จ านวนบัตรเสีย     96 บัตร คิดเป็นร้อยละ  26.๓0 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   55 บัตร คิดเป็นร้อยละ  15.07 

 เขตเลือกตั้งที่  4     
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง        1,047    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    753   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗1.๙2 
         จ านวนบัตรดี   ๖87 บัตร คิดเป็นร้อยละ  9๑.24 
          จ านวนบัตรเสีย     30 บัตร คิดเป็นร้อยละ  3.98 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   36 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.78 

 เขตเลือกตั้งที่  5    
         จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  574    คน 
         จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    424   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๗3.87 
         จ านวนบัตรดี   ๓86 บัตร คิดเป็นร้อยละ  91.๐4 
          จ านวนบัตรเสีย     18 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.25 
         จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน   20 บัตร คิดเป็นร้อยละ  4.72 
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 เขตเลือกตั้งที่  ๖    
        จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง         1,377    คน 
        จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง    948   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๖8.85 
        จ านวนบัตรดี    889 บัตร คิดเป็นร้อยละ  93.78 
         จ านวนบัตรเสีย      21 บัตร คิดเป็นร้อยละ   2.22 
        จ านวนผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน    3๘ บัตร คิดเป็นร้อยละ   4.01 

ตารางแสดงขอมูลการใชสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด   เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564 
 

 
ประเภท 

 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
(คน) 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
 

หมาเหตุ 
 
 

ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บัตร) 

ร้อยละ 

นายก อบต. 4,194   2,967   ๗0.74 ๒,731 92.04 ๑02 3.44 134 4.52 - 

สมาชิกสภา อบต. 4,186 2,961 ๗0.74 ๒,๖20 88.48 177 5.98 164 5.54 - 

ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. นายอรรคพล  งามเผือก        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๒.  นายดนัย  ทรัพย์ศร ี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๓. นายสมชาย  อินทยงค์   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
๔. นางสาวกนกรัตน์  แซ่ลิ้ม  เลขานุการนายก  อบต. ท้ายหาด 

ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
๑. นายชัยชนะ  งามเผือก                 ประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 
๒. นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ     รองประธานสภา  อบต. ท้ายหาด 
๓. นายวิโรจน์  ศรีสุวรรณ  เลขานุการสภา  อบต. ท้ายหาด 
๔. นางจิตตรี  เลิศทิพย์สกุล  สมาชิกสภา  อบต. ท้ายหาด  หมู่ที่  1 

       5.  นางสาวฉวีวรรณ บุญรัตน ์  สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๓ 
      6.  นายรุ่ง  ชชูื่น     สมาชิกสภา  อบต .ท้ายหาด  หมู่ที่  ๖ 
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ฝ่ายปกครองท้องที่  ประกอบด้วย 
  1.  นายดิเรก  มาฆะธรรม  ก านันต าบลท้ายหาด 
  2.  นางสาวผ่องพรรณ  ชมไม้  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1 
  3.  นายมีบญุ  พูลละม้าย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 
  4.  นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3 
  5.  นางอรุณ  งามเผือก   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 
  6.  นายสมยศ  ศรีนิล   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร   

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

(หลัง) 
จ านวนราษฎร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านพวงมาลัย 86 142 152 294 
๒ บ้านคุ้งลมทวน 211 250 301 551 
๓ บ้านท้ายหาด 247 326 320 646 
๔ บ้านบางแสมน้อย 566 640 684 1,324 
๕ บ้านบางหัวกรวด 303 353 366 719 
๖ บ้านบางแสม 856 810 841 1,651 

รวมทั้งสิ้น 2,269 2,521 2,664 5,185 
 

ที่มา :  สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบล  ข้อมูลของต าบลท้ายหาด อ าเภอเมืองฯ                          
         จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักการบริหารทะเบียน กรมการปกครอง/ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ – 10  มีนาคม  
 ๒๕๖5 

สรุป : จ านวนประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น  5,185  คน   แยกเป็นเพศชาย  2,521  คน   เพศหญิง  2,664  คน 

                        จ านวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น   ๒,269     ครัวเรือน 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ตารางแสดงสถิติประชากร แยกรายละเอียด (แยกตามช่วงอายุ) 

 

ช่วงอายุ 

จ านวนประชากร 

เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

รวมทั้งหมด 
0  -  4  ป ี
5  -  9  ป ี

10  -  14  ป ี
15  -  19  ป ี
20  -  24  ป ี
25  -  29  ป ี
30  -  34  ป ี
35  -  39  ป ี
40  -  44  ป ี
45  -  49  ป ี
50  -  54  ป ี
55  -  59  ป ี
60  -  64  ป ี
65  -  69  ป ี
70  -  74  ป ี
75  -  79  ป ี
80  -  84  ป ี
85  ปีขึ้นไป 

๒,518 
116 
143 
136 
142 
146 
161 
185 
198 
205 
178 
205 
202 
177 
132 
81 
43 
35 
32 

๒,663 
93 

124 
127 
112 
149 
174 
184 
183 
216 
180 
214 
234 
228 
138 
109 
67 
50 
71 

๕,181 
209 
267 
263 
254 
295 
335 
369 
381 
421 
358 
419 
436 
405 
270 
190 
110 
85 

103 

0 – 14 ปี  (วัยเด็ก) 
15 – 59 ปี (วัยท างาน) 
60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 
4 – 19 ปี (วัยเจริญพันธุ์) 
95 – 99 ปี (วัยสูงอายุ) 
๑๐๐ ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ) 

395 
1,622 
500 
440 

3 
1 

344 
1,646 
663 
387 

3 
3 

739 
3,268 
1,163 
827 

6 
4 

 
ที่มา  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม  ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖5 
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๔.  สภาพทางสคม 
๔.๑  การศึกษา 

 สถานการศึกษา  
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีสถานบริการด้านการศึกษา ทั้งระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยมและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้  
 

ที ่ สถานบริการด้านการศึกษา 
จ านวน 

แห่ง ครู นักเรียน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
1 

1 
12 
39 
๑ 
- 

29 
๑02 
๖35 
41 
- 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่  26  พฤษภาคม  ๒๕65 

๔.๒  ด้านสาธารณสุข 
                   ๔.๒.๑  ประเภทสถานพยาบาล (ข้อมูลจาก รพ.สต.ท้ายหาด)  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาด          จ านวน  ๑  แห่ง   มีเจ้าหน้าที่ประจ า  5  คน 
 - กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท้ายหาด   จ านวน  ๑  กองทุน 
 - กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท้ายหาด    จ านวน  ๑  กองทุน  
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด      จ านวน   ๒  แห่ง 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  4๐  คน 
  ๔.๒.๒  ผู้ด้อยโอกาส 
  จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในต าบลท้ายหาด   ทั้งหมด   ๑58   คน  แยกเป็น 
  - ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้)   จ านวน    53  ราย 
  - ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้   จ านวน    96 ราย 
  - ปัญญาอ่อน      จ านวน     ๙  ราย 

๔.๓ อาชญากรรม 
 ไม่ปรากฎในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด   

๔.๔  ยาเสพติด 
 ไมป่รากฎในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด    

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  จ านวนผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด   จ านวน       1,163      ราย 
  -  จ านวนผู้พิการ แบ่งประเภทได้ดังนี้ คือ 
  -  ผู้พิการ (ช่วยตัวเองไม่ได้)    จ านวน   53  ราย 
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  -  ผู้พิการช่วยเหลือตนเองได้    จ านวน   96 ราย 
  -  ปัญญาอ่อน       จ านวน     ๙  ราย 
  -  ผู้ป่วยเอดส์      จ านวน      5 ราย 

๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก , ทางน้ า , ทางราง  ฯลฯ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีการจัดสร้างถนนคสล. สะพานคสล. , ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง 
นอกจากนี้ มีการจัดการขนส่งมวลชนโดยเอกชน  เช่น 
 - รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจ าทาง สายวัดท้ายหาด – เมืองสมุทรสงคราม 
 - เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว  ของ อบต.ท้ายหาด จ านวน          6  แห่ง 
  - จุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล  ของ อบต.ท้ายหาด  จ านวน          ๑  แห่ง 
  - สถานีทวนสัญญาณ  ของ อบต.ท้ายหาด     จ านวน          ๑   แห่ง  

๕.๒  การไฟฟ้า 
 - ประชาชนในต าบลท้ายหาด มีไฟฟ้าจากไฟฟ้าภูมิภาคใช้ทุกครัวเรือน  จ านวน  ๒,269  ครัวเรือน 

 

๕.๓  การประปา 
  - ประชาชนในต าบลท้ายหาดมีระบบประปาหมู่บ้าน      จ านวน            ๑ แห่ง 
 - ใช้บริการระบบประปาส่วนภูมิภาค   จ านวน   ๖        หมู่บ้าน 
 - แหล่งน้ าธรรมชาติ (ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ฯลฯ)      จ านวน            31  แห่ง 

๕.๔  โทรศัพท์ 
 - โดยส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ในครัวเรือน 

๕.๕  ระบบโลจิสติกส ์ (Logistics)  หรือการขนส่ง 
 -  มีบริการไปรษณีย์ไทยเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนสมุทรสงคราม - บางแพ จ านวน ๑ แห่ง 
 -  มีระบบรับ – ส่งเอกสาร / พัสดุของบริษัทเอกชนที่หลากหลายในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด  

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.1  การเกษตร   
ได้แก่  ท าสวนผลไม้  เช่น  มะพร้าว  ลิ้นจี่  ส้มโอ  กล้วย  ผักสวนครัวนานาชนิด ฯลฯ 

๖.๒  การประมง   
มีการท าประมงหลายครัวเรือน และผู้ประกอบการ อาศัยแรงงานจากลูกจ้างคนไทยและต่างชาติ  

๖.3  การปศุสัตว์   
 ได้แก่  เลี้ยงไก่ไข่ / เป็ด  หมู่ที่  4 , ๕  ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด   
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๖.4 การบริการ 
ได้แก่  บริการที่พักพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท  ร้านอาหารตามสั่ง 

บริการอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์  ร้านเสริมสวย  ร้านตัดผมชาย / หญิง  นวดแผนไทย 

6.5  การท่องเที่ยว   
ได้แก่  วัดท้ายหาด  โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี มีน้ าหยดลงใต้ฐานโบสถ์ตลอดเวลา ที่ประดิษฐาน

หลวงพ่อคง หลวงพ่อแดง หลวงพ่อด า และรูปปั้นท้าวเวสสุสุวรรณ เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบ
ไหว้ขอพร 

๖.6  อุตสาหกรรม  
ได้แก่  น้ าตาลมะพร้าว  วุ้นมะพร้าว อาหารทะเลตากแห้ง  เช่น  หมึกแห้ง ปลาแห้ง  

๖.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
ได้แก่  มสีถานีบริการน้ ามนั  กลุ่มอาชีพ  สินค้า  OTOP  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบ้านสวน

นุกูล กลุ่มดาหลา กลุ่มเกษตรอินทรีย์ขายดิน-ขายปุ๋ย  กลุ่มแม่บ้านถนอมอาหาร / แปรรูปอาหาร  และสร้าง
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่ น้ ายาล้างจาน น้ าดื่มสมุนไพรต่างๆ 

๖.8 แรงงาน   
ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด มีการจ้างแรงงานจากคนไทยและต่างชาติ ในสถานประกอบการ โดยได้รับค่าจ้าง

แรงงานขั้นต่ า ตามประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด วันละ  ๓23  บาท / คน / วัน  (ฉบับที่ 10 เมื่อวันที่                  
๑  มกราคม  ๒๕63)      

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
     7.๑  การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  คริสต์และอิสลาม 
ตามล าดับ   

วัดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด มีจ านวน  ๒  แห่ง  คือ 
 ๑. วัดท้ายหาด   ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๒. วัดวชิรคาม    ต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

     7.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
 มีการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีรวมถึงประเพณีที่ส าคัญของชาติ/ท้องถิ่น ดังนี้ 
 7.2.1  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
 7.2.2  จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย 
 7.2.3  จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 3 มิถุนายนของทุกปี 
 7.2.4  จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                            
  28  กรกฎาคมของทุกปี 
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 7.2.5   จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 
  ของทุกปี 
 7.2.6   จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา / ท าบุญตักบาตรเทโววันออกพรรษา 
 7.2.7   จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
 7.2.๘   จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันพ่อแห่งชาติ) 5 ธันวาคมของทุกปี 

     -ฯลฯ- 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด วัดท้ายหาด โรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาด ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ จะร่วมกันจัดงานประเพณี/งานประจ าปีที่ส าคัญต่างๆ 
อาทิเช่น ทางพุทธศาสนา งานทอดกฐินสามัคคี  งานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ าขอพรผู้ใหญ่  มีการหล่อเทียน
และแห่เทียนจ าน าพรรษา  เพ่ือน าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาดและบริเวณใกล้เคียงทุกปี                  
การท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันเข้าพรรษา ตักบาตรเทโววันออกพรรษา  และตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาและการท าความสะอาดและบ าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น                     
การตัดหญ้า เก็บขยะบนถนนสายรอง – สายหลัก  เป็นต้น 

       7.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ส่วนใหญ่ท าการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง  การท าปุ๋ยชีวภาพ การเพาะพันธุ์ต้นกล้าเพ่ือจ าหน่าย  การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร  โดยประชาชนโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร พูดคุย และมีกลุ่มที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      
เช่น กลุ่มกลองยาว  หมู่ที่ ๔ บ้านบางแสมน้อย และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ To Be Number One เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  

      7.๔  OTOP  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 มีการผลิตสินค้าเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มประมง          
การสร้างอาชีพและรายได้ทางการเกษตรประกอบด้วย  การท าน้ าตาลมะพร้าว  การท าไม้กวาดจากทางมะพร้าว  
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น โคมไฟ  อาหารทะเลตากแห้ง การแปรรูปน้ าดื่มสมุนไพร   ชนิดต่างๆ  ฯลฯ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑  น้ า       
มีแหล่งน้ าธรรมชาติจากแม่น้ าแม่กลองเป็นสายหลัก  และมีล าประโดง  หนอง  คลองบึง  ซึ่งเพียงพอต่อ

การเกษตรในพ้ืนที่ต าบลท้ายหาด 

 8.๒  ป่าไม้    
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไม้มะพร้าว  ไม้สน  ไม้ไผ่  ไม้โกงกาง  

8.3  ภูเขา 
-  ไม่มี 
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 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ  แม่น้ าแม่กลองและล าคลอตามธรรมชาติ  มีการบ ารุงรักษา  อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการจัดเก็บวัชพืช  เช่น  ผักตบชวา  และขยะทางน้ า  และมีพนักงานจัดเก็บขยะ
บริการประชาชนครอบคลุมทั้งต าบลท้ายหาด  โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสามารถให้บริการ
จัด เก็บขยะมูลฝอย  ประมาณวันละ  5  ตัน   โดยมีสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอยที่ต าบลคลองโคน                            
จังหวัดสมุทรสงคราม  (พ้ืนที่เอกชน)  โดยเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ปีละ  498,0๐๐.- บาท  หรือเดือนละ  
41,5๐๐.-  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  มีรายได้จากการจัดเก็บขยะในปีงบประมาณ  ๒๕64  
เป็นเงิน  343,64๐.-  บาท  โดยค านึงถึงการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลัก    

 การใช้ชีวิตตามวิถีประชา โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เนื่องจากเป็นผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และช่วยกัน
อนุรักษ์ บ ารุง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่าอาศัยในพ้ืนที่ของต าบล                  
ท้ายหาดต่อไป 
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ส่วนที ่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

          1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.  2561 – 2580) 

 เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ
การบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ นั้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

      1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 
1.2.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

       เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิด
การรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
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1.2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
       สศช.ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่างแนวคิด

ยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 

       ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

       ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นกา ร
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย 

       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
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      ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

       ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็น
จุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการ
ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

       ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
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ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบใน
อนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

       ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
สร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

       ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขัน
ในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น เมืองน่าอยู่
และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ                  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
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       ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเ สริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 

      1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

1) วิสัยทัศน์ 
  “ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยว” 

   ๒) เป้าประสงค์รวม 
 (1) ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

 (2) สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 (3) รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพ่ิมขึ้น 
 (4) แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบ 
 (5) การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 3)  ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน 

   กลยุทธ์ที่  1.1  บริหารจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
   กลยุทธ์ที่  1.2  พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าด้านการเกษตร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่  2.1  เพิ่มศักยภาพทางการค้า การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่  2.2  สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับ 
     ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  3.1  ป้องกันการกันเซาะชายฝั่ง 
                                กลยุทธ์ที่  3.2  บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 4) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนานาชาติ 
(2)  ฐานการผลิตอาหารสู่ครัวโลก 

 

1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
1) วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับ วิถีชี วิต
อย่างย่ังยืน 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า
ท า ง เศ รษฐกิ จ  ต ามวิ ถี
สมุทรสงคราม 

 

1. พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดย
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและน ากระบวนการ
เรียนรู้  (Learning Process) เข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบริการและ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือ
อายุวัฒนะ (Spa and Wellness Tourism) 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน (Cultural 
and Community based Tourism) และการ
ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (Senior Tourism) โดย
สอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์   สร้างสรรค์
กิจกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
5.  เสริมสร้ า งความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
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1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
2) วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม 
“เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ า แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และวัฒนธรรม ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” 
3) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

 

แสดงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
ที่ สอดคล้องกับ วิถีชี วิ ต
อย่างย่ังยืน 

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า
ท า ง เ ศรษฐกิ จ  ต ามวิ ถี
สมุทรสงคราม 

 

1. พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและน ากระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือบริการและอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ืออายุวัฒนะ (Spa and 
Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชุมชน (Cultural and Community based 
Tourism)  และการท่อง เที่ ย วผู้ สู งอายุ  ( Senior 
Tourism) โดยสอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรม
ชุมชน 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
สร้ า ง เสริ มและเพิ่ มขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของสินค้าเกษตร
และประมง 

1 .  เ ป็ น แ ห ล่ ง ส ร้ า ง
มูลค่ า เ พ่ิมและจ าหน่ าย
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ประมงให้มีความปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน ตอบสนอง
ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตร
และประมง 
2. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  ประมงและ
บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล 
3. สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร/ประมง  และผลิตภัณฑ์เกษตร
ประมง  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้การผลิต
ภาคเกษตรกรรม/ประมง  ให้มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
สร้ า ง เ ส ริ มและ เพิ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันของสินค้าเกษตร
และประมง 

1. เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพ่ิม
แ ล ะ จ า ห น่ า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรและประมงให้มีความ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ 

5. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจ
ชุมชนและ OTOP ให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่ 
6. ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ส ร้ า ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของประชาชน
แ ล ะ สั ง ค ม ใ ห้ มี ค ว า ม
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข
ให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
3. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความม่ันคงและปลอดภัย 
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
 

1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

1. ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริม และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการรั กษา เฝ้ า ร ะวั ง  และบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย 
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน 
 

1. ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกัน 
แ ล ะ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน 

1. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มา
เยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพเพ่ือพร้อมในการเป็นประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1) วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 

 “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนรักถิ่นก าเนิด  สร้างคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาการศึกษาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” 

   2) พันธกิจ 
 1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีว ิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม 

ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.  พัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
 5.  ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7.  พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

3) เป้าประสงค์รวม 
 1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานภายใต้การวางและจัดท าผังเมือง 
 2.  ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้าน

การศึกษา  การกีฬา  การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

 3.  ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ห่างไกลยาเสพติด  มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 4.  การเกษตรกรรม  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 5.  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเอง  เพ่ือด าเนินการผลิต  การแปรรูป  และ
การตลาด 

 6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7.  องค์กรและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
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4) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

แสดงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์   ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
1.3 การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

2 .  ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชี วิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  
เสริมสร้าง  สุขภาพอนามัย  ป้องกัน  แก้ไข  ควบคุม  โรคติดต่อ  และโรคไม่
ติดต่อ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการ  และ
ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  คนพิการ  
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  คน
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2.4 พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ให้มีความเข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักค่านิยม 12 ประการ 
2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนภายใต้
กรอบแนวคิดค่านิยม 12 ประการ 
2.6 สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

3 .  การพัฒนาด้ า นกา ร     
จัดระเบียบชุมชน/สังคม 
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบร้อย   
 

3.1 บริหารจัดการการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอัน
ควร 
3.4 จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. การพัฒนาและส่งเสริม
ก า ร เ กษต ร  ก า รล งทุ น  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว   

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง  การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
  และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นเกิด 
4.2 ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนา
อาชีพ  เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริม
ทักษะความรู้ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและ
ประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจสามารถขายเครือข่ายการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4.5 คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 
4.6 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  การบริหาร
การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.  การพัฒนาด้ านกา ร
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธร รมชาติ  สิ่ ง แวดล้ อม
อย่างย่ังยืน   

5.1 อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
5.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 
5.3 การป้องกันและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3  น้ า 
5.4 เสริมสร้างการป้องกัน  การกัดเซาะริมตลิ่ง  แม่น้ า  ล าคลอง  และชายฝั่ง
ทะเล 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ด ี  
 

6.1 เทิดทูน  พิทักษ ์ รักษาสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  และบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6.7 พัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
6.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันปัญหาทุจริตอย่าง
ยั่งยืน 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ วิสัยทัศน ์
“ท้ายหาดน่าอยู่    คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี    มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา  พัฒนาแบบมี

ส่วนร่วม   ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในต าบล  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐยึด

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
2.  สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชน ในวิธีท าและวิธีใช้ปุ๋ยชีวภาพ   
4.  สนับสนุนแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์  

ทางด้านการเกษตร 
5.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดศึกษาอบรมดู

งานเพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง 

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
1.  เสริมสร้างแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคม  ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และ

ภาคประชาชน  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ตามหลักพ้ืนฐานการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดหลักปฏิบัติ  6  ประการดังนี้ 

1.1  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  หมายถึง  การปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ  หรืออ านาจของ  ตัว
บุคคล  จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม  และความยุติธรรม  รวมทั้งมีความรัดกุมและ  รวดเร็วด้วย 

1.2  หลักคุณธรรม (Morality)  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  การส่งเสริม  
ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร้อมกัน  เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบ  วินัย  
ประกอบอาชีพสุจริต  เป็นนิสัย  ประจ าชาติ 

1.3  หลักความโปร่งใส (Accountability)  หมายถึง  ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมาย ตรงข้าม  หรือเกือบตรงข้าม  กับการทุจริต  คอร์รัปชั่น  โดยที่เรื่องทุจริต  คอร์รัปชั่น  ให้มี
ความหมายในเชิงลบ  และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่  ความโปร่งใสเป็นค าศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวก และให้
ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ได้สะดวกและเข้าใจง่าย  และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป็น สิริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส  
ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ที่ได้ทรงมีพระ
ราชกระแสรับสั่ง  ได้แก่  ผู้ที่มีความสุจริต  และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก  แต่ไม่มีความสุจริต  ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 

1.4  หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  หมายถึง  การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยว ข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ  เช่น  เป็นคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ข้อมูล  ความคิดเห็น  แนะน า  ปรึกษา  ร่วมวางแผนและร่วม
ปฏิบัติ 

1.5  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ  การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา   
และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 
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1.6  หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  หมายถึง  การบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

   2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

   1) พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี   

 

2) เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) จ านวนเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 
      3.2) จ านวนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ถนนที่เพ่ิมขึ้น 
       3.3) จ านวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางบกเพ่ิมขึ้น 

    3.4) จ านวนคลองหรือล าประโดง และแหล่งน้ า ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
    3.5) จ านวนเงินงบประมาณการจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 

 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง 
6) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้ 
มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1.1จ านวนเส้นทางการคมนาคมและการขนส่งเพ่ิมขึ้น 
1.2 จ านวนสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
1.3 จ านวนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนที่เพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 2.1 จ านวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจรทางบกที่เพ่ิมขึ้น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 3.1 จ านวนเงินงบประมาณที่สนับสนุนการจัดท าผัง

เมืองและผังเมืองรวม 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

4.1 จ านวนคลอง ล าประโดง และแหล่งน้ า ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
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2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา  ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1) พันธกิจที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา การกีฬา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดีงาม 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมากข้ึน 
      3.2) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ 
      3.3) ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 

4) กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน 
แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

1.1 จ านวนเงินงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
1.2 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การ
กีฬานันทนาการ และปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาส 

2.1 จ านวนโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนการศึกษา  
2.2 จ านวนนักเรียน เยาวชน และประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการศึกษา 
2.3 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

1.1 จ านวนประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือและการจัดการสวัสดิการสังคม 

4. พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความ
เข้มแข็ง ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ 

4.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และสถาบันสังคมที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
4.2 จ านวนโครงการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดค่านิยม  12 
ประการ 

5. การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา 
ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกัน  สร้างความเข้มแข้งและยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

5.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุข 
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
สังคมให้มีความ  เข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1) พันธกิจที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม 

2) เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด ชุมชนมี
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

  3) ค่าเป้าหมาย 
3.1) สังคมเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด   
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

    6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  เชิง 
อนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 

   6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  

  

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1.1 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2. ส่งเสริมสนบัสนนุการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

2.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

3. ส่งเสริมสนบัสนนุการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการ
ท้องก่อนวัยอันควร 

3.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนนุการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการทอ้งกอ่นวัยอันควร 
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2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 

1) พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 

2) เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชน องค์กรเอกชน และกลุ่มอาชีพมีศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และผลผลิต  

  3) ค่าเป้าหมาย 
    3.1 ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมข้ึน 

       3.2 ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด   

6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
เกษตรและประมง 
6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร  
การลงทุน  พาณิชยกรรม และการ ท่องเที่ยว   

2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) พันธกิจที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 

2) เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชนมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/
เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การ
ลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะ
ความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 จ านวนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 
 

2. คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน 2.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ใช้แรงงาน 

3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพฐานดั้งเดิมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตร 
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  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
    

4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข 
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน   

2.2.6 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
1) พันธกิจที่ 6 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น  และ

เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เป้าประสงค์ที่ 6 องค์กรมีการบริหารงานแบบบูรณาการ มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  3) ค่าเป้าหมาย 
      3.1) ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

    3.2) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ิมประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล  และน้ าเสีย 

2.1 จ านวนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกลู  และน้ าเสีย 

3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ 3 น้ า 
 

3.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
และรักษาความสมดุลของน้ า 
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4) กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัด  
6) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

6.1) ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความ 
พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 

6.2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองและสังคมที่ดี  
 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาเสริมสร้างความสามัคคี เทิดทูน พิทักษ์ รักษา
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

1.1 จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความสามัคคี 
เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.1 จ านวนโครงการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.1 จ านวนโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

4.1 จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
4.2 จ านวนผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 

5.1 จ านวนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 
5.2 ระดับคะแนนประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา 
5.4 ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ด้านคุณภาพของบริการ ด้าน
ความคุ้มค่าของภารกิจ 

6. ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บ ารุงรักษา/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบการ
ท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.1 จ านวนการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
6.2 จ านวนบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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     2.3  เป้าประสงค์  
 (1)  เพ่ือการก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ 
คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค  
 (2)  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์และ มาตรฐาน 
 (3)  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย  การศึกษาที่มี
คุณภาพ  
 (4)  เพ่ือส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน  วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (5)  การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน  การ
ระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  
 (6)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
 (7)  ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน  
 (8)  เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  
 (9)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี คุณภาพแก่
ประชาชน  
 (10)  เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑1)  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน ชุมชน  
 (12)  การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม  กำหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

     2.4  ตัวชี้วัด  
 (1)  ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของทางหลวงท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน  
 (2)  ร้อยละของสาธารณูปโภคท่ีได้รับการพัฒนา  
 (3)  ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น  
 (4)  จำนวนกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 (5)  จำนวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 (6)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (7)  ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนลดลง  

 (8)  ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเก่ียวกับติดยาเสพติดที่ลดลง  
 (9)  ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง  
 (10)  ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น  
 (11)  ร้อยละของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน  สวัสดิการสังคม 
หรือการสังคมสงเคราะห์  
 (12)  ร้อยละประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ  
 (13)  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
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 (14)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ  ท้องถิ่น 
 (15)  ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น  
 (16)  ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง  
 (17)  ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

     2.5  ค่าเป้าหมาย  
 1.  เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย  
 2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
 4.  ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง  
 5.  ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  จาก                       
สาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
 6.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
 7.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  
 8.  กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมี
อาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 9.  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
 10. ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 11.  ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 12.  ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวช สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการ ของชุมชน 

     2.6  กลยุทธ ์
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1  กลยุทธ์พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ าและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 1.2  กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๑  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย ป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
 ๒.๒  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศึกษา การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  การ
กีฬานันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๓  กลยุทธ์พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ๒.๔  กลยุทธ์สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑  กลยุทธ์บริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๓.๒  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 ๓.๓  กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ๔.๑  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่ายอาชีพ การพัฒนาการผลิต และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน  
พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน 
 ๔.๒  กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยนื 
 ๕.๑  กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒  กลยุทธ์บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 
 ๖.๑  กลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 
   ๖.๒  กลยุทธ์ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน 

     2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดเป็นสภาต าบล             
ท้ายหาด ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดพร้อมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอื่น รวม                 
๒, ๑๔๓ แห่ง  (เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑๔ แห่ง) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  พ .ศ .  ๒๕๓๙  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่ม ๑๑๓  ตอนที่  ๙  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙ และมีผลใช้บังคับในวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ตั้งอยู่เลขที่  ๘๐/๔  หมู่ที่ ๓ ต าบลท้ายหาด อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  นับเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา  ๒๐  ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลท้าย
หาด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
สมุทรสงคราม ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีพ้ืนที่รวม  ๔.๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒,๕๘๖  ไร่  
ภายในเขตการปกครองต าบลท้ายหาดประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน  ๖  หมู่บ้าน   

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้าย
หาด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  คือ  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 

๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  พัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า
และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับ
การบริการทางการแพทย์ 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ป้องกันแก้ไข ควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจดั
สวัสดิการ  การให้การศึกษา 
การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  
การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก
และเยาวชน ประชาชน คน
พิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓  พัฒนาสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ให้มีความ
เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔  สนับสนุนและสร้าง
ความเข้มแข็งในการ
บ ารุงรักษาศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๑  บริหารจัดการการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม การจัดระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้าง
เสริมและพัฒนาฐานอาชีพ
ดั้ง เดิม(ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน) และพัฒนาอาชีพ
อ่ืนๆของท้องถิ่นให้
เข้มแข็งเกิดความเป็น
เครือข่ายวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งภาคพาณิชยกรรม
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน/
เครือข่ายอาชีพ การ
พัฒนาการผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การ
ประมง การลงทุน  
พาณิชยกรรม การบริการเพ่ือ
สร้างงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๒  ส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศ ๓ น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๑  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนใน
การบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงไว้ซึ่ง
ระบบนิเวศ ๓ น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๒  บริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 

แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมสมุทรสงครามมี
ความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

๖.๑  พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   สร้าง
เสริมและพัฒนาจังหวัด
สมุทรสงครามให้มีความ
พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 

๖.๒  ก่อสร้าง/การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน และการ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบกการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์  SWOT Analysis 
 

Strength (S) 
จุดแข็ง 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 

๑.  มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน และมีล าคลองน้อยใหญ่ 
ครอบคลุมทั้งต าบล 
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
๓.  มีน้ าใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี 
๔.  เป็นต าบลที่มีถนนสายส าคัญผ่าน เช่น ถนน
พระราม ๒,  ถนนสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ 
๕.  ท าการเกษตร การประมงได้ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม  
๖. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ าแม่
กลอง  มีแหล่งชมวิถีชีวิตหิ่งห้อยและมีสถานที่พักผ่อน  
,รสีอร์ท  / โฮมสเตย์ 
๗. ประชาชนมีความรักความสามัคคี เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือ๙งกันและกัน 

๑. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีอย่างจ ากัด 
๒. ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม เช่น ผักตบชวา 
๓. ประชาชนเดินทาง / สัญจรทางเรือลดน้อยลง  
๔. ผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดหา
งบประมาณหรือสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการมีน้อย 
๕. เป็นพ้ืนที่ไหลผ่านของน้ าจากจังหวัดเพชรบุรี  ราชบุรี  
กาญจนบุรี  มีความเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วม  
๖.  การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและประชาชนใน
พ้ืนที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง เกิดผลเสียต่อสัตว์น้ า 
 ๗.  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวน
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
๘. ปริมาณงานเพ่ิมข้ึน เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน 
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วิเคราะห์ภายนอก   (Outside ) 
 

Opportunity (O) 
โอกาส 

Threat (T) 
อุปสรรค 

1.  ส่วนราชการอ่ืนของรัฐให้การสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบุรณ์ เหมาะแก่การ
จัดการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
3.  มีบุคลากรเข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงาน กลุ่ม
แม่บ้าน (ดาหลา) กลุ่มเกษตร ในต าบลสม่ าเสมอ
เหมาะแก่การท าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
4. มีสถาบันการศึกษาระดับประถม มัธยมศึกษาและ 
การศึกษาตามอัธยาศรัยในพ้ืนที่ 
5.  มีวัดอยู่ในชุมชน จ านวน ๒ วัด  เป็นศาสนาสถาน 
ด้านพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจ ประชาชนได ้ 

๑. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายได้ไม่มาก
นัก  ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาล 
๒. ปัญหาด้านศัตรูพืชรบกวน เช่น แมลงด าหนาม เพลี้ยไฟ 
แมลงวันทอง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
3.  ไม่มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร เป็นไปตาม
กลไกตลาด 
4.  เริ่มมีภารกิจการถ่ายโอน ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอื่นเข้ามา แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ด้าน
งบประมาณ  ท าให้จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหาร
จัดการเพ่ิมข้ึน  

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมถายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน 
ดังน้ี 

๑.๑  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสายเพ่ือให้
ราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก 
   ๑.๒  ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพ่ือให้ราษฎร
มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 

๒.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดงันี ้
๒.๑  สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือการผลิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม

ทุนจากสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกท่ีต้องการเงินทุน กู้ยืมไปประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
๒.๒  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร         

ดาหลา เพ่ือให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

๓.  การด าเนินงานด้านสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี ้
๓.๑  จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในพ้ืนที่ การแข่งขันกีฬา 
๓.๒  สนับสนุนเบี้ยยังชีพเพ่ือช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในชุมชนได้

อย่างมีความสุข 
๓.๓  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุต าบลท้ายหาด เพ่ือให้บริการและให้ความรู้ในการด าเนินชีวิต

ที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ 
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๓.๔  จัดให้มีการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 

๓.๕  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองก าลังผสมต าบลท้ายหาด เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการสอดส่องดูแล
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพ้ืนที่ 

๔.  การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
๔.๑  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ราษฎรเกี่ยวกับการขาดน้ าดื่มส าหรับการอุปโภคและบริโภค 
๔.๒  ด าเนินการขุดลอกคลองและล ากระโดงสาธารณะที่ตื้นเขินในพ้ืนที่ 

๕.  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังน้ี 
๕.๑  ด าเนินการพ่นสารเคมีก าจัดยุง และสารเคมีส าหรับก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง เพ่ือลดการแพร่

ระบาดของยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
๕.๒  ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๕.๓  ด าเนินการจัดซื้อยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว เพื่อลดปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ 
๕.๔  สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายหาดและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือ

ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออ่ืนๆในพ้ืนที่ 
๕.๕  สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 
๖. การด าเนินงานด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน 

ดังน้ี 
๖.๑  ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการบริหารองค์กรโดยการจัด

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  

๖.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริการส่วนต าบล  เช่น         
การจัดท าแผน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจรับพัสดุ 

๖.๓  ส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
๖.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

๗. การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้
ด าเนินงาน ดังน้ี 

๗.๑  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและ
สื่ออ่ืนๆที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๗.๒  สนับสนุนอาหารเสริม  (นม)  และอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 
๗.๓  สนับสนุนการจัดงานเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน เช่นประเพณีลอยกระทง 

ประเพณีสงกรานต์ การท าบุญตักบาตร และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับทราบ
และเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน 
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๘.  การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท้ายหาดได้ด าเนินงาน  ดังน้ี 

๘.๑  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในโอกาสส าคัญๆต่าง  
๘.๒  จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งทางบกและทางน้ า 

 ๘.๓  จัดกิจกรรมร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ในต าบลท้ายหาด จัดท าโครงการ คลองสวย 
น้ าใส เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และดูแลสภาพแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมลงแขก ลงคลอง จัดเก็บขยะ และดายหญ้า
บริเวณสองข้างถนน และแม่น้ าล าคลองสาขาต่าง ๆ โดยเวียนจัดกิจกรรมจนครบทุกหมู่บ้าน  

๙.  การด าเนินงานด้านอื่นๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
๙.๑  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการข้อมูลข่าวสาร 

 ๙.๒  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุก ๆ ด้าน เช่น การช าระ
ภาษีบ ารุงท้องที่ การจัดงานประเพณี ต่าง ๆ  หรือวันส าคัญของทางราชการ  ค่าธรรมเนียมต่างๆ การประชาคม
หมู่บ้านต าบล  มีการระดมความคิดโดยฝ่ายกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน  โดยท าตามอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป      

9.3  ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม 
9.4  ขาดผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดหางบประมาณหรือสนับสนุนข้อมูลด้าน

วิชาการ 
9.5  เป็นพื้นที่ไหลผ่านของน้ าจากจังหวัด  ราชบุรี  กาญจนบุรี  เสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมและมีวัชพืชไหล

ประบนมากับกระแสน้ า  
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

1. บริการชุมชน 1. เคหะและชุมชน ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

กองช่าง/ อบจ.
สส. 

2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิ การศึกษา  
ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม   
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
3. การเศรษฐกิจ 
4. การด าเนินงานอ่ืน 
  

1. บริหารงานทั่วไป 
2. การรักษาความสงบภายใน 
3. การศึกษา 
4. สาธารณสุข 
5. สังคมสงเคราะห์ 
6. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
7. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
8. การเกษตร 
9. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
รพ.สต. 
ท้ายหาด 

 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน/สังคม การรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
๓. การด าเนินงานอ่ืน 
 

1. การรักษาความสงบภายใน 
2. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
4. งบกลาง 

ส านักปลัด/ 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

4 การพัฒนาและส่งเสริม 
การเกษตร การลงทุน   
พาณิชยกรรม และการ 
ท่องเที่ยว 

1. การเศรษฐกิจ 
 

1. การเกษตร 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองคลัง 

5 การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑.บริหารชุมชน 
๒. การเศรษฐกิจ 
 

1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริหารชุมชน 
 

1. บริหารงานทั่วไป 
๒. การศึกษา 
๓. เคหะและชุมชน 
๔.การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/ 
กองสาธารณสุข 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศึกษา/
กองสาธารณสุข 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 9  แผนงาน 5  หน่วยงาน 8  หน่วยงาน 
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      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                     หน้า    ๔๓                                                                                                                                                                                                                      
 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            

          ๑.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2 5,450,000 1 120,000 - - - - - - 3 5,570,000 

รวม 2 5,450,000 1 120,000 - - - - - - 3 5,570,000 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต การศึกษา การ
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

            

          ๒.1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

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

          ๒.2 แผนงานการ 
รักษาความสงบภายใน 

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

 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                     หน้า    ๔๔                                                                                                                                                                                                                      
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

          ๒.๓ แผนงานการ 
ศึกษา 

25 2,452,000 25 2,452,000 25 2,452,000 25 2,452,000 25 2,452,000 125 12,260,000 

          ๒.๔ แผนงาน
สาธารณสุข 

5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 25 2,300,000 

          ๒.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

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

          ๒.๖ แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 15 450,000 

          ๒.๗ แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 6 180,000 30 900,000 

          ๒.๘ แผนงานการ 
เกษตร 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

          ๒.๙ แผนงานงบ
กลาง 

5 11,210,000 5 11,210,000 5 11,210,000 5 11,210,000 5 11,210,000 25 56,050,000 

รวม 45 14,442,000 45 14,442,000 45 14,442,000 45 14,442,000 45 14,442,000 225 72,210,000 

 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                     หน้า    ๔๕                                                                                                                                                                                                                      
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชมุชน/
สังคม และการรกัษาความ
สงบเรียบร้อย 

            

          3.1 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  

4 565,000 4 565,000 4 565,000 4 565,000 4 565,000 20 2,825,000 

          3.2 แผนงานสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

4 180,000 4 180,000 4 180,000 4 180,000 4 180,000 20 900,000 

          3.3 แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

          3.4 แผนงานงบ
กลาง  

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

รวม 9 845,000 9 845,000 9 845,000 9 845,000 9 845,000 45 4,225,000 
 
 

 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                     หน้า    ๔๖                                                                                                                                                                                                                      
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมเกษตร การ
ลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

            

            ๔.๑ แผนงาน
การเกษตร 

2 63,000 2 63,000 2 63,000 2 63,000 2 63,000 10 315,000 

รวม 2 63,000 2 63,000 2 63,000 2 63,000 2 63,000 10 315,000 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

            

5.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

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

5.2 แผนงาน
การเกษตร 

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

รวม - - - - - - - - - - - - 
 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐1 

      แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                     หน้า    ๔๗                                                                                                                                                                                                                      
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารกจิการบ้าน 
เมือง และสังคมที่ดี 

            

๖.๑ แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

9 970,000 8 880,000 9 970,000 8 880,000 8 880,000 42 4,580,000 

๖.๒ แผนงาน
การศึกษา 

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

๖.๓ แผนงาน
เคหะและชุมชน       

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

6.4 แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

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

รวม 9 970,000 8 880,000 9 970,000 8 880,000 8 880,000 42 4,580,000 

รวมท้ังสิ้น 67 21,770,000 65 16,350,000 65 16,320,000 64 16,230,000 64 16,230,000 325 86,900,000 

 



 
                
                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                       แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐1/1 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                            หน้า    ๔๘                                                                                                                                                                                                                       
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 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) 

๑) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

            

          ๑.๑ แผนงาน
เคหะและชุมชน 

3 2,270,000 - - - - - - - - 3 2,270,000 

รวม 3 2,270,000 - - - - - - - - 3 2,270,000 

รวมท้ังสิ้น 3 2,270,000 - - - - - - - - 3 2,270,000 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๔๙                                                                                                                                                                                                                       

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมผิว
ทางแอสฟัลท์ติก           
คอนกรีต  บริเวณคอ
สะพานและทางร่วม
ทางแยก  ภายในต าบล
ท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมา
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

หมู่ที่  1  -  หมู่ที่  6  
ภายในต าบลท้ายหาด 

450,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

การคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 โครงการตีเส้นจราจร
ถนนบ้านท้ายหาด  หมู่
ที่  4 , 6  และหมู่ที่  
3  ต าบลท้ายหาด 

ด าเนินการทาสี
เส้นทางสญัจร  
บริเวณถนนบ้าน
ท้ายหาด  เพื่อให้
ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
เห็นเครื่องหมาย
จราจรที่ชัดเจน 

พื้นที่หมู่ท่ี  4 , 6  และ
หมู่ที่ 3  ต าบลท้ายหาด 

- 120,000 - - - จ านวน 1  สาย
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามรีะเบียบ
วินัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมายาม เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมทรัพย์สิน
และอัคคีภยัอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้างเหมายาม จ านวน 1 
คน 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มียาม
รักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สิน
ในอาคาร 
ไม่สญูหายและไม่
เกิดอัคคีภัย 

ทรัพย์สินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่เกดิการสูญ
หาย และไม่เกดิ
อัคคีภัย 

กอง 
การศึกษา 

4 โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย นของอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาหรือการให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
นั ก เ รี ยนซึ่ ง เ ป็ นผู้
ย า ก จ น ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาส 

ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นั ก ศึ ก ษ า  นั ก เ รี ย น
ย า ก จ น แ ล ะ ผู้ ด้ อ ย 
โอกาสตามความจ าเป็น
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย
ค านึงถึงสถานะการเงิน/
การคลัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มี
โอกาสช่วยเหลือ/
ดูแลนักศึกษา 
นักเรียนยากจน 
หรือผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่ ร้อยละ 
10 

นั ก ศึ ก ษ า 
นักเรียนยากจน 
แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาสมี
โ อ ก า ส ท า ง
ก า ร ศึ ก ษ า
เ พิ่ ม ขึ้ น / เ ท่ า
เทียมผู้อื่น 

กอง 
การศึกษา  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาด) 

- เพื่อสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ส าหรับเดก็เล็กประจ า 
ศพด.อบต.ท้ายหาด 
- เพื่อใหเ้ดก็เล็กไดร้ับ 
ประทานอาหาร
กลางวัน 
ที่มีประโยชน์ และมี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

เด็กเล็กทุกคนได้รับ 
ประทานอาหารกลางวัน 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และมีปริมาณเพียงพอ
แก่ความต้องการของ
ร่างกาย 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

เด็กเล็กทุกคนได้รับ 
ประทานอาหาร
กลางวัน 
ที่มีคุณภาพอย่าง
พอเพียง 

เด็กเล็กไดร้ับ
อาหารที่มีความ
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการของ
กรมอนามัย 
และเพียงพอกับ
ความต้องการ
เจริญเติบโตของ
ร่างกาย  
 

กอง 
การศึกษา 

ศพด. 
อบต.ท้ายหาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน 

- เพื่อให้ส่งเสริมให้
เด็กระดับปฐมวัยได้
เ รี ยน รู้ จ า กแหล่ ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
- เพื่อสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการ
เรียนรู้แกเ่ด็ก 

-  เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมจากแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กเล็กทุกคนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

- เด็กระดับ
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้
นอกห้องเรียน 
 - สนองนโยบาย
ของรัฐบาลด้าน
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของ
ผู้ปกครอง 

กอง 
การศึกษา 

ศพด. 
อบต.ท้ายหาด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 โครงการสายใยสัมพันธ์ 
 
 
 
 

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่เด็ก 
ส่งเสริมให้เด็ก 
กล้าแสดงออก กล้า
คิด กล้าท า และ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

เด็กและผู้ปกครองได้เขา้
ร่วมกิจกรรมมอบอนุ
บัตรปีละ ๑ ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท้ายหาด 
ทุกคนได้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้รับขวัญและ
ก าลังใจ กล้าคิด 
กล้าท า กล้า
แสดงออก และ
ผู้ปกครองมสี่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรม 

กอง 
การศึกษา  

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

8 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคในเด็กเล็ก  

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท้ายหาด 
ทุกคนไม่เป็น
โรคตดิต่อ 

เด็กเล็กทุกคนรู้จัก
การรักษาสุขภาพ
ร่างกายของตนเอง 
เมื่อไมส่บายและ
รู้จักวิธีป้องกันโรค
ต่างๆ 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๔                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการหนูน้อยหนีไฟ เพื่อให้เด็กเล็ก ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.ท้าย
หาด ไดเ้รียนรู้
วิธีการป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย และ
การใช้อุปกรณ์ใน
การป้องกันอัคคีภัย
ได้ถูกวิธี 

เด็กเล็ก ครู ผูดู้แลเด็ก 
และเจา้หน้าท่ี อบต.ท้าย
หาด ไดเ้รียนรู้วิธีการ
ป้องกันการเกิดอัคคีภยั
และการใช้อุปกรณ์ใน
การป้องกันอัคคีภัยได้ถูก
วิธี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กเล็ก ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และ
เจ้าหน้าท่ี อบต.
ท้ายหาด ได้รับ
ความรูแ้ละใช้
อุปกรณ์ในการ
ป้องกันอัคคีภัย
ได้ถูกวิธี 

เด็กเล็ก ครู ผู้ดูแล
เด็ก และเจ้าหน้าที่ 
อบต.ท้ายหาด ได้
เ รี ย น รู้ วิ ธี ก า ร
ป้องกันการ เกิ ด
อัคคีภัย และการ
ใช้อุปกรณ์ในการ
ป้องกันอัคคีภัยได้
ถูกวิธี 

กอง 
การศึกษา  

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

10 โครงการฟันสวย เพื่อลดปัญหาฟันผุ
ในเด็กเล็ก 

เด็กเล็กทุกคนรู้จัก
วิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธี 
และมีฟันผุน้อยลง 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับความรู้และ
แปลงฟันได้ถูก
วิธี 

เด็กเล็กทุกคนมี
สุขภาพฟัน 
ที่ด ี

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๕                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในเด็กปฐมวัยใหรู้้
วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดใน
รถยนต ์

-เพื่อให้ เด็กเรียนรู้
วิ ธี ก า ร ป ล ด ล็ อ ค
ป ร ะ ตู เ มื่ อ ติ ด ใ น
รถยนต์ 
-เพื่อให้ เด็กเรียนรู้
การเอาตัวรอดเมื่อ
ติดในรถยนต์ 
-เพื่อให้ครูและ
ผู้ปกครองเรยีนรู้
ระบบของรถยนต์
เพื่อไปสอนเด็กได ้

เด็กทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับความรู้และ
เอาตัวรอดเมื่อ
ติดในรถยนตไ์ด้
ถูกวิธี 

-เด็กปฐมวัยเรียนรู้
วิ ธีการปลดล็อค
ประตูรถยนต์ 
-เด็กปฐมวัยเรียนรู้
วิธีการเอาตัวรอด
โ ด ย วิ ธี ก า ร ใ ด
วิธีการหนึ่ง 
ครูและผู้ปกครอง
สามารถสอนเด็ก
ให้เอาตัวรอดเมื่อ
ติดในรถยนต์ 

กอง 
การศึกษา  

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๖                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการอบรมหนูน้อย
สุขภาพดี สู่วัยเรยีนรู ้

เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มี พั ฒน า ก า ร ท า ง
ร่างกายเจริญเติบโต
สมวัย รวมถึงการ
เฝ้าระวังและติดตาม
ภาวะโภชนาการ  
 

เ ด็ กทุ กคนรู้ จั ก เ ลื อ ก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากขึ้น 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000 
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับความรู้ใน
การเลือก
รับประทาน
อาหาร 
ที่มีประโยชน์
และมีพัฒนาการ
ทางร่างกาย
สมวัย 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯทุก
คนมีความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
หลัก 5 หมู่ และ
รู้จักเลือก
รับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๗                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการอบรมการล้างมือ 
7 ขั้นตอน ปลอดโรค 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการล้างมือที่
ถูกวิธี และเป็นการ
ป้อ งกั น โ รคต่ า งๆ 
ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เด็กทุกคนสามารถล้าง
มือได้ถูกวิธี 

20,000
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000
(งบ อบต. / 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ) 

20,000(งบ 
อบต. / งบ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ) 

เด็กเล็กทุกคน
ได้รับความรู้
วิธีการล้างมือท่ี
ถูกต้องและ
สามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

เด็ ก เ ล็ ก ในศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กฯทุก
คนรู้จักการล้างมือ
ที่ ถู ก วิ ธี  ร วมถึ ง
การดูแลตนเองใน
การป้ องกัน โรค
ต่างๆ มากขึ้น 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๘                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 โครงการรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมน้ า 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า 
- เพื่อสร้างทักษะ
ให้กับเด็กในการ
ช่วยเหลือตนเองและ
สามารถเอาตัวรอด
จากการจมน้ า 
 

เด็กและผู้ปกครองใน 
ศพด.อบต.ท้ายหาด 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 
 

เด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ และ
ทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเอง 
สามารถเอาตัว
รอดจากการ
จมน้ าได้  

- เด็กและผู้ปกครอง
มคีวามรู้ในการเฝา้
ระวังป้องกันเด็ก
จมน้ า 
- เด็กมีทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเองและ
สามารถเอาตัวรอด
จากการจมน้ า 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๕๙                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โครงการพัฒนา 
ผู้ดูแลเด็ก 

- เพื่อให้ ครู , ผู้ดูแล
เด็ก 
มีทักษะความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 ครู , ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วม
อบรม/ประชุม/สัมมนา  
ไม่น้อยกว่าปลีะ ๒ ครั้ง 

๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ครู , ผู้ดูแลเด็ก 
เข้าร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา 
ร้อยละ 80 มี
ทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงาน    
เพิ่มขึ้น 

ครู , ผู้ดูแลเด็ก มี
ทักษะความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๐                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนเห็นความส าคญั
ของเด็ก ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ 
- เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจแกเ่ด็กเปดิ
โอกาสให้เด็กได้
แสดงออก 

จัดกิจกรรมวันเด็กใน
ภาพรวมของต าบลท้าย
หาด 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กทุกคนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
และได้แสดง
ศักยภาพภายใน
ของตนเอง 

- ทุกภาคส่วนเห็น
ความส าคัญของ
เด็ก 
- เด็กมีขวัญและ
ก า ลั ง ใ จ แ ล ะ มี
โ อ ก า ส ไ ด้
แ ส ด ง อ อ ก ใ น
กิจกรรมต่างๆ 

กอง 
การศึกษา  

 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๑                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
เด็กเล็กประจ า 
ศพด.อบต.ท้ายหาด  
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน ,คา่หนังสือเรียน 
,ค่าอุปกรณ์การเรียน 
,ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท้ายหาด 
จ านวน 1 แห่ง  
(ตามแผนการรับเด็ก
นักเรียนปีปัจจบุัน และ
สถิตินักเรียนย้อนหลัง) 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาด 
ร้อยละ 100 
ได้รับการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ  

เด็กนักเรยีนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

กอง 
การศึกษา  

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๒                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ (นม) ส าหรับเด็ก
เล็กประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร 
เสรมิ(นม) และมี
สุขภาพแข็งแรง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท้ายหาด มี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาด มี
สุขภาพแข็งแรง
ทุกคน 

เด็กเล็กทุกคนมี
สุขภาพ 
พลานามัยสมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

ศพด.  
อบต.ท้ายหาด 

19 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนวัดท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) และมสีุขภาพ
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนวดัท้าย
หาด (พลอยเจียเส็ง) 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนวดัท้าย
หาด (พลอยเจีย
เส็ง) มีสุขภาพ
แข็งแรงทุกคน 

นักเรียนมีสุขภาพ 
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 โครงการจดัหาครู
สาขาขาดแคลน
โรงเรียน 
วัดท้ายหาด (พลอยเจีย
เส็ง) 

- เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนทุกกลุม่
สาระการเรียนรูสู้งขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนวดัท้าย
หาด (พลอยเจยีเส็ง) 
จ้างครูสาขาขาดแคลน 
จ านวน 2 ราย 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 

โรงเรียนวดั               
ท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง)  
ได้จ้างครูสาขา
ขาดแคลน 
จ านวน 2 ราย 

- การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมี
พัฒนาการ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
กับวัย 
 

โรงเรียน 
วัดท้ายหาด 

(พลอยเจียเส็ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

21 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมดนตรี – 
นาฏศิลปไ์ทย 
 

- เพื่อให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นและนักเรียนได้
เรียนรู้ ฝึกฝน และ
พัฒนาทักษะด้านดนตร-ี
นาฏศิลปไ์ทย 
- เพื่อให้เยาวชนใน
ท้องถิ่นและนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ดนตร-ีนาฏศิลปไ์ทย 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน                      
วัดท้ายหาด              
(พลอยเจียเส็ง)  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เยาวชนใน
ท้องถิ่นและ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 มี
ทักษะด้าน
ดนตร-ีนาฏศิลป์
ไทย เพิ่มขึ้น 

- เยาวชนใน
ท้องถิ่นและ
นักเรียนได้เรียนรู้ 
ฝึกฝน และพัฒนา
ทักษะด้านดนตร-ี
นาฏศิลปไ์ทย 
- เยาวชนใน
ท้องถิ่นและ
นักเรียน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ดนตร-ี
นาฏศิลปไ์ทย 

โรงเรียน 
วัดท้ายหาด 

(พลอยเจียเส็ง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนวดัท้ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 
 

- เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์ และ
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
- เพื่อลดภาวะการขาด
สารอาหารของ
นักเรียนท่ีมีน้ าหนัก
และส่วนสูงที่ไมไ่ด้
มาตรฐาน 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน                            
วัดท้ายหาด                      
(พลอยเจียเส็ง) 

550,๐๐๐ 
 

550,๐๐๐ 
 

550,๐๐๐ 
 

550,๐๐๐ 
 

550,๐๐๐ 
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ
อย่างพอเพียง 

- นักเรียน
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีคุณคา่ทาง
โภชนาการ 
- นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เติบโต
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

โรงเรียน 
วัดท้ายหาด 

(พลอยเจียเส็ง)  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนของ
โรงเรียนท้ายหาด 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมการเรียน
การสอนที่บูรณาการ
โดยใช้กระบวนการสะ
เต็มศึกษา 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนท้ายหาด 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 60,000 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ทางด้าน
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดย
ใช้แนวทางสะ
เต็มศึกษา 

นักเรียนทุก
ระดับชั้นมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น มีความรู้
ทางด้านทักษะ 
กระบวนการโดย
ใช้แนวทางสะ
เต็มศึกษา 

โรงเรียนท้ายหาด 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๗                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาจีน เพื่อการ
เรียนรู้และการสื่อสาร 
 

เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน
ทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาจีน
เพิ่มมากข้ึน และ
สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาจีนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนท้ายหาด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 นักเรียนทุกคนมี
ความรู้และมี
พัฒนาการด้าน
การสื่อสาร
ภาษาจีน 
เพิ่มมากข้ึน 

นักเรียนและ
บุคลากรทุกคน
สามารถเรียนรู้
และสื่อสารด้วย
ภาษาจีนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

โรงเรียนท้ายหาด  
 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๘                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลท้าย
หาด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง 
ชุมชน และสังคม 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ กศน.อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต 
และการประกอบ
อาชีพได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
ท้ายหาดที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
สามารถน ากระบวนการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

กศน.  
อ าเภอเมืองฯ 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๖๙                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนต าบลท้ายหาด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และทักษะอาชีพ
ส าหรับพัฒนาอาชีพ
เดิมสร้างอาชีพใหม ่
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถน าความรู้และ
ทักษะไปใช้สร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายให้กับ
ตนเองครอบครัวและ
ชุมชน  

อุ ดหนุน งบประมาณ
ให้กับ กศน.อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 
สามารถน าความรู้
และทักษะอาชีพ
ไปใช้สร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายให้กับ
ตนเองครอบครัว
และชุมชน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลท้าย
หาด เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
80 มคีวามรู้และ
ทักษะอาชีพ
ส าหรับพัฒนา
อาชีพเดิม สร้าง
อาชีพใหม่ 
สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้
เพื่อสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายให้กับ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 

กศน.  
อ าเภอเมืองฯ 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๐                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 โครงการจดั
การศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบล
ท้ายหาด 

- เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
และประชาชนมีนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝัง
และสร้างเจตคติให้เห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการอ่าน
ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของชุมชน 
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสนับสนุนให้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์
การเรียนชุมชนเป็นสถานท่ี
ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ 
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คนและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
สร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ กศน.อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 มีนสิัยรัก
การอ่าน ใฝ่
เรียนรู้ และเป็น
การพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชน 

นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปที่
เข้ารับบริการและ
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 มีนสิัยรักการ
อ่าน  
ใฝ่เรียนรู้ และ
แสวงหาความรูต้าม
ความสนใจโดย
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนตลอดจน
มีส่วนร่วมในการ
สร้างสังคมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

กศน.  
อ าเภอเมืองฯ 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๑                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

28 โครงการคดัแยกขยะ
บูรณาการ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และ
ความสามารถในการ
คัดแยกขยะ 

มีการคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -  ขยะทุกชนิด
ได้รับการคัดแยก
และก าจดัอย่างถูก
วิธี 

ประชาชนมี
ความรู้และมี
จิตส านึกในการ
คัดแยกขยะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

29 โครงการเฝ้าระวัง/
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
เอดส์ ฯลฯ 

เพื่อป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อ เช่น อุบีติ
ใหม่ อุบัติซ้ า เอดส์ 
ฯลฯ 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง/
ป้องกันโรคติดต่อ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนป่วย
โรคตดิต่อไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

สามารถป้องกัน
ควบคุมโรค 
ติดต่อในต าบล
ท้ายหาด 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

30 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคและ
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อฉีดพ่นสารเคมี
หมอกควัน เป็นการ
ป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 
 

พื้นที่ หมู่ 1 – 6 ต าบล
ท้ายหาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในต าบล
ท้ายหาด ไม่ป่วย
เป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
ร้อยละ 60 

ประชาชนใน
ต าบลท้ายหาด
ลดความเสีย่ง
จากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ  

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๒                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักรักษ์
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-  อบรมให้ความรู้
ประชาชน หมู่ 1 – 6 
-  อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
-  ปลูกป่าชายเลนและ
พืชชนิดอื่นเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ี
สีเขียวให้ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม  
1 ครั้ง /ป ี

ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

32 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 

พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -  สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
20 

สามารถ
ควบคุม/ป้องกัน 
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๓                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๖  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

33 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลท้ายหาด 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การด าเนินงาน
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนต าบล 
ท้ายหาด 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
ต าบลท้ายหาด มี
ความรู้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ  ๕๐ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมไดร้ับ
ความรู้ด้านต่าง 
ๆ และใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 

34 จัดท าโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อเสรมิสร้างให้สถาบัน 
ครอบครัว/สังคมมีความ
เข้มแข็ง 

เพื่อให้สถาบัน
ครอบครัวและสังคม
มีความเข้มแข็งเพิม่
มากขึ้น 

- จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ฯ 
- จัดกิจกรรมรณรงค ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีโอกาส
ท ากิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น  ร้อยละ 
๒๐ 

สถาบัน
ครอบครัวและ
สังคมมีความ
เข้มแข็งเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๖  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

35 โครงการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู ้

เพื่อให้ประชาชนมี
ความร ู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายที่
ประชาชนควรรูเ้พิ่ม
มากขึ้น 

จัดโครงการอบรมฯ  
จ านวน  1  ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ  
10  ได้รับการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู ้

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๕                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๗  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

36 โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ ออนุ รั กษ์และสืบ
ส า น ป ร ะ เ พ ณี ล อ ย
กระทง ให้ ค งอยู่ สื บ
ต่อไป 

จัดโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง จ านวน 1 ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับประเพณี
ลอยกระทง 

อนุรักษ์และสืบ
ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ลอยกระทงให้คง
อยู่สืบต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

37 โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วันส าคัญทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบต่อไป 

จัดโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา จ านวน 1 
ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับประเพณ ี
วันเข้าพรรษา 

อนุรักษ์ประเพณี
วันส าคัญทาง
ศาสนาให้คงอยู่
สืบต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๖                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๗  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

38 โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณสีงกรานต์
ให้คงอยู่สืบต่อไป 

จัดโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ จ านวน 1 
ครั้ง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู้
เกี่ยวกับประเพณ ี
สงกรานต์ 

อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ให้คง
อยู่สืบต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

39 โครงการอนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณไีทย 

เพื่ออนุรักษ์และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ไทยในพื้นที่
ต าบลท้ายหาด  
ในรูปแบบต่างๆ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ ร้อย
ละ 80 มสี่วนร่วม
ในกิจกรรมการ
ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์และ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษา  

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๗                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๗  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

40 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน 
สภาเด็กและเยาวชน 
สภาวัฒนธรรมต าบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน ,  
สภาวัฒนธรรมต าบล 

จัดอบรมให้ความรูห้รือ 
สนับสนุนงบประมาณ
อาคาร สถานที่ บุคลากร 
ในการด าเนินการต่างๆ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

กา รด า เ นิ น งาน
ของสภาเด็กและ
เ ย า ว ช น  ส ภ า
วัฒนธรรมต าบลมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เพิ่มขึ้น 

การด าเนินงาน
ของสภาเด็ก 
และเยาวชน , 
สภาวัฒนธรรม
ต าบลได้รบัการ
สนับสนุน 

ส านกัปลดั 
/ 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๘                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๗  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

41 โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการศึกษา 
เรียนรู้ ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา วิถีชีวติ 
ของประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและยุค 
Thailand 4.0 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับโอกาส
ศึกษาเรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา วิถี
ชีวิตของประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและยุค 
Thailand 4.0 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนมีความรู้
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา 
วิถีชีวิตของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
โอกาสศึกษา
เรียนรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษา 
วิถีชีวิตของ
ประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อรองรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ส านกัปลดั 
/ 

กองการศึกษา  

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๗๙                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๘  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

42 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพ
ให้มีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ  เพื่อน าไป
พัฒนากลุ่มอาชีพได้
และท าให้มรีายได้
เพิ่มขึ้น  คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น 

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
อาชีพต่างๆ  ในต าบล
ท้ายหาด 
-  การถักกระเป๋า 
-  การท าขนมหวาน 
-  การท าอาหารคาว 
-  การเย็บจาก 
-  ฯลฯ 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรมมี
รายได้เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ  ๒๐ 

กลุ่มอาชีพไดร้ับ
การส่งเสริมใหม้ี
การพัฒนา
ความรู้ ทักษะ  
เพื่อน าไปพัฒนา
กลุ่มอาชีพได้
และท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น  
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๐                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๙  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

43 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจัดสวสัดิการและ 
สงเคราะห์ให้ผูสู้งอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุต าบล 
ท้ายหาด 

9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ 9,๐๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนทุก
คนได้รบั/สวัสดิการ 
ความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลท้ายหาดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

44 สนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

เพื่อจัดสวสัดิการและ 
สงเคราะห์ให้คนพิการ
หรือทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพต าบล
ท้ายหาด 

2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ คนพิการหรือทุพพล
ภาพที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนทุกคน
ได้รับ/สวสัดิการ
ความช่วยเหลือ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพใน
ต าบลท้ายหาดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

45 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อจัดสวสัดิการและ 
สงเคราะห์ให้ผู้ป่วย
เอดส์มคีุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
ท้ายหาด 

6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนทุก
คนได้รบั/สวัสดิการ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลท้ายหาดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๑                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๙  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

46 โครงการสนับสนุน
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลท้ายหาด 

เพื่อห้าการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลท้ายหาด
มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

อุดหนุนเงินสมทบ
ให้แก่กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ  ตามที่
ระเบียบฯก าหนด
ไว ้

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ การสมทบจ านวน
เงินเป็นไปตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว ้

การด าเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ท้ายหาดมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๒                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

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 
   ๒.๙  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

47 โครงการสนับสนุน
เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลท้ายหาด 

เพื่อห้าการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลท้ายหาด 
มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามระเบียบ/
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

อุดหนุนเงินสมทบ
ให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลท้ายหาด  
ตามที่ระเบียบฯ
ก าหนดไว ้

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ การบริหารจัดการ
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลท้ายหาดมี
งบประมาณในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
30% 

การด าเนินงาน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลท้ายหาดมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตาม
ระเบียบ/
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

48 ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในวันหยุด
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

จัดกิจกรรมรณรงค์
และจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่  
จ านวน  ๑  ครั้ง 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ประชาชนท่ีมารับ
บริการร้อยละ  ๘๐  
เดินทางด้วยความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล 

ส านักปลดั 
 

49 ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในวันหยุด
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมรณรงค์
และจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์  
จ านวน  ๑  ครั้ง 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ ประชาชนท่ีมารับ
บริการร้อยละ  ๘๐  
เดินทางด้วยความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การเดินทางช่วง
เทศกาล 

ส านักปลดั 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๔                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

50 โครงการจดัอบรม/
ทบทวนหรือเข้าร่วม
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
หรือเพิ่มศักยภาพ
เกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดหรือเข้าร่วม
โครงการอบรม/
ทบทวนให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
ให้แก่สมาชิกศูนย์  
อปพร.  
อบต.ท้ายหาด 
เจ้าหน้าท่ี  
อบต.ท้ายหาด และ
ประชาชนผู้ที่สนใจ 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม/
ทบทวนมีความรู้
และศักยภาพ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๕                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

51 โครงการจดัซื้อ (พร้อม
ติดตั้ง)  โคมไฟถนน  
LED  พลังงาน
แสงอาทิตย์   

เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไปมา
จะไดเ้กิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-  แผงโซล่าเซลล์  
120w Mono/Poly 
Crystalline 
-  หลอดไฟ  LED  Hi 
Power 40W 
-  แบบโคม  ทรงโคม
สี่เหลี่ยม  ตัวเรือนท า
จากอลูมิเนยีม 
-  ระยะเวลาส่องสว่าง  
ตลอดคืน/ส ารองไฟ  2  
วัน 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 มีโคมไฟถนน  LED  
พลังงานแสงอาทิตย์  
จ านวน  15  จุด 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   -  โปรแกรมการ
ท างาน  การชาร์จ
แบบ  PWM  สามารถ
ตั้งโหมดการท างาน
ผ่าน  Infrared  เปิด 
– ปิดไฟเองอัตโนมตัิ 
รองรับ
12V/24V,Auto/Ma
nual 
-  แบตเตอรรี่  แบบไม่
ต้องเติมน้ ากลั่น  
Deep Cycle  Gel 
12V/80AH 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

   -  ความสูง  (เสา)  
เสาสูง  6  เมตร   
ท าจากเหล็กเคลือบ             
กัลป์วาไนซ ์
-  ตู้เหล็กควบคุมการ
ท างาน  เป็นตู้เหล็ก
แบบมีหลังคา                 
กันน้ าฝนได ้

        

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๘                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖๒7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

52 โครงการจดัประชาคม
หมู่บ้าน 

- เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนน ามา
ประกอบการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชน  หมูที่  1  
-  6  ต าบลท้ายหาด 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ  80 

- ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- โครงการที่
บรรจุในแผน 
พัฒนามาจาก
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๘๙                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖๒7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

53 โครงการจดัท า/
สนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ 

- เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องและ
เรียบร้อย 

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
ในต าบล เช่น 
- ระดับครัวเรือน 
- ระดับต าบล 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ การจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
ขึ้น 30% 

การจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานใน
ต าบลมคีุณภาพ
ในเชิงปริมาณ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

54 สนับสนุนและส่งเสริม
ที่อ่านหนังสือพิมพ์/
วารสารประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และเป็นปจัจุบัน 

พื้นที่  หมู่ที่  ๑ - ๖ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ 
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  
๓๐ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและ
เป็นปัจจุบัน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๙๐                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖๒7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

55 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
สตรีในพื้นที่ต าบล 
ท้ายหาด  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทสตรี 
และแก้ไขปัญหาสตรี
ขององค์กรต่าง ๆ การ
สร้างภาวะผู้น า การ
พัฒนาองค์ความรู้ 
คุณภาพชวีิต รวมทั้ง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
ของสตรี 

อบรม / ให้ความรู้
เพิ่มศักยภาพของ
กลุ่มสตรี   

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ สมาชิกกลุ่มสตรีใน
ต าบลทา้ยหาดที่
เข้าร่วมโครงการ
เกิดความพึงพอใจ
ร้อยละ  80 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
ในการพัฒนา
บทบาทสตรี 
และแก้ไขปัญหา
สตรีขององค์กร
ต่างๆ การสร้าง
ภาวะผู้น า การ
พัฒนาองค์
ความรู้ คุณภาพ
ชีวิต รวมทั้ง
เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจ 

ส านักปลดั 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๙๑                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๓  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

56 โครงการสนับสนุน/
จัดการแข่งขัน/หรือ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

อุดหนุน
งบประมาณ/จดัการ
แข่งขันหรือเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กและเยาวชนต าบล
ท้ายหาด ร้อยละ 25 
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน  
มีร่างกายที่
แข็งแรง มีทักษะ
ในด้านการกีฬา 
และไม่ตดิยาเสพ
ติด 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๙๒                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

57 พัฒนาและส่งเสรมิ
การด าเนินงานศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพื่อให้การด าเนินงาน
และการบริหารจัดการ
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร  มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของศูนย์ 
เช่น ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าวัสดุ ฯลฯ 
 

33,๐๐๐ 33,๐๐๐ 33,๐๐๐ 
 

33,๐๐๐ 
 

33,๐๐๐ 
 

การด าเนินงานของ
ศูนย์มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

การด าเนินงาน
ของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

58 โครงการป้องกันก าจัด
หนอนหัวด ามะพร้าว 

เพื่อป้องกันและก าจัด
หนอนหัวด ามะพร้าว 

อบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเกษตร/จัดหา
แตนเบียนก าจดั
หนอนหัวด ามะพร้าว 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

การแพร่ระบาดของ
หนอนหัวด ามะพร้าว  
ลดลงร้อยละ  50 

ความเสยีหาย
ของผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง 

ส านักปลดั 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                                  หน้า    ๙๓                                                                                                                                                                                                                       

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

59 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ให้แก่ บุคลากร 
อบต.ท้ายหาด 

เพื่อเพ่ิมความรู้  
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในท้องถิ่น 

อบรม/ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนมีความรู้ใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรใน
ท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ้น 

ส านักปลดั 
 

60 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่  10  
(วันท่ี  28  กรกฎาคม  
ชองทุกปี) 

เพื่อเทิดทูลสถาปัน
พระมหากษตัริย์ให้
คงอยู่ตลอดไป 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว   
รัชการที่  10 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรมมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์  
ร้อยละ  95% 

ประชาชนมี
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

61 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา 
(วันท่ี  3  มิถุนายน  
ชองทุกปี) 

เพื่อเทิดทูลสถาปัน
พระมหากษตัริย์ให้
คงอยู่ตลอดไป 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา ในรัชกาลที่ 
10 ในพ้ืนท่ีต าบล
ท้ายหาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรมมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์  
ร้อยละ  95% 

ประชาชนมี
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

62 โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
(5  ธันวาคม  ของทุกปี) 

เพื่อเทิดทูลพระ
เกียรติคณุของรัช
การที่  9  และให้
ลูกได้แสดงความ
กตัญญูกตเวทิตา
ของพ่อ 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวันพ่อ - 
วันพ่อแห่งชาติ  
ของรัชกาลที่  9 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรมมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์  
ร้อยละ  95% 

ประชาชนมี
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

63 โครงการวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินีพันปีหลวง 
(วันท่ี  12  สิงหาคม  
ชองทุกปี) 

เพื่อเทิดทูลสถาปัน
พระมหากษตัริย์ให้
คงอยู่ตลอดไป 

จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีพัน
ปีหลวง ในรัชกาล
ที่ 9  ในพื้นที่
ต าบลท้ายหาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนทุกคนท่ี
เข้าร่วมงาน
โครงการ/กิจกรรมมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์  
ร้อยละ  95% 

ประชาชนมี
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ
และจงรักภักดี
ในสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
 

64 โครงการอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมให้แก่บุคลากร  
อบต.ท้ายหาด 

เพื่อปลูกฝังค่านิยม
และจิตส านึก
เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม 

อบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่ 
บุคลากร อบต.
ท้ายหาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

บุคลากร อบต.
ท้ายหาดใน
ท้องถิ่นมี
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

65 จัดท าวารสารหรือ
เอกสารเกี่ยวกับการ
ประชาสมัพันธ์ 

เพื่อประชาสมัพันธ์
การด าเนินงานของ
หน่วยงานสถานที่
ส าคัญหรือสถานท่ี
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 

จัดท าวารสารหรือ
เอกสารเผยแพร ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ัวไปรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานสถนท่ี
ส าคัญหรือสถานท่ี
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี  
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  
50 

ประชาสมัพันธ์
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
สถานท่ีส าคญั
หรือสถานท่ี
ท่องเที่ยวใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

66 การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

เพื่อให้การจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณี
ครบวาระและใน
กรณีเลือกตั้งซ่อม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  
และสมาชิกสภาฯ
ในพื้นที่   
หมู่ที่  1  -  6 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การเลือกตั้งตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยไมม่ีเรื่อง
ร้องเรียน 

การจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นในกรณี
ครบวาระและใน
กรณีเลือกตั้ง
ซ่อมเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

67 จัดท า  (ปรับปรุง)
ขั้นตอนการน าเข้าข้อมลู
ที่ดินน าเข้าข้อมูล
เจ้าของที่ดินและ
ทรัพย์สินและจัดท า
รายการทีด่ินและสิ่งปลูก
สร้าง 

-  เพื่อให้ อบต.     
ท้ายหาด มีแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถน ามาใช้
งานพร้อมรองรับ
การจัดเก็บภาษี 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ได ้

พื้นที่ หมูที่ 1 -  6 120,000 - 120,000 - - การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ  70 

อบต.ท้ายหาด
สามารถจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

  -  เพื่อเตรียมข้อมูลใน
การจัดท าบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง , จัดท าบัญชี
ราคาประเมินทุน
ทรัพย์ของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง , จัดท าแบบ
แสดงรายการค านวณ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง , จัดท าหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษี
ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 
-  เพื่อเป็นประโยชน์
ในการบริหารงานของ 
อบต.ท้ายหาด 

         

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2/1 

          แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                             หน้า    ๑๐๐                                                                                                                                                                                                                       
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 
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) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน  
ซอยพวงมาลัย  3      
หมู่ที่  1  ต าบลท้าย
หาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

-  งานถนน  คสล.  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
49.00 เมตร  หนา  
0.15  เมตร 
-  ขนาดกว้าง  2.00  
เมตร  ยาว  12.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
-  ขนาดกว่าง  1.00 – 
1.40  เมตร  ยาว  
15.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

120,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

การคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 
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) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ซอยบางหัวกรวด  2      
หมู่ที่ 5 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

-  งานปูยางแอสฟัลท์              
ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
285.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.05  เมตร  และ
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,140  ตารางเมตร  
พร้อมตีเส้น 
-  งานรางระบายน้ าทั้ง
สองข้าง 

1,850,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 
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) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 
 
 
 

โครงการปรับปรุงถนน
ซอยสุขสมบูรณ์  1      
หมู่ที่ 6 ต าบลท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไป
มาไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย 

-  งานถนนเอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  
60.00  เมตร  หนา  
0.05  เมตร 
-  งานรางระบายน้ าทั้ง
สองข้าง 

300,000 - - - - ประชาชนมี
เส้นทางสญัจร
สะดวกขึ้น   
ร้อยละ  80 

การคมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565     แบบ ผ. ๐2/2 

              แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                           หน้า    ๑๐๓                                                                                                                                                                                                                       
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6  -  ๒๕70) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า
แสงสว่างแบบโคมถนน
กิ่งเดียว  ถนนบ้าน
พวงมาลัย – ท้ายหาด  
หมู่ที่  1 , 2  และ 6   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก และ 
ปลอดภัย  ในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
โคมถนนกิ่งเดียว  จ านวน  
100  ชุด  ระยะทาง  
4075  เมตร 

5,000,000 - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

อบจ 
/ 

กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565    แบบ ผ. ๐3 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                              หน้า    ๑๐๔                                                                                                                                                                                                                       
 
        

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

 

รถบรรทุก  (ดีเซล)  จ านวน  1  คัน 
- ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลือ่น  2  ล้อ 
-  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  (Cab) 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  มีน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  1  ตัน 
-  มีช่องว่างด้านหลังคนขับส าหรับนั่งหรือเก็บ
ของได้ 
-  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
-  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

715,000 - - - - กองช่าง 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565    แบบ ผ. ๐3 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                              หน้า    ๑๐๕                                                                                                                                                                                                                       
 
        

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

 

รถบรรทุก  (ดีเซล)  จ านวน  1  คัน 
- ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า  110  กิโลวัตต์  ขับเคลือ่น  2  ล้อ 
-  แบบดับเบิ ลแค็บ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
-  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
-  มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ  4  
ประตู 
-  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- 854,000 - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565    แบบ ผ. ๐3 

            แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลีย่นแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                                                              หน้า    ๑๐๖                                                                                                                                                                                                                       
 
        

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

 

เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  1  เครื่อง 
1.  ปริมาณการฉีดพ่นน  ายาไม่น้อยกว่า  40  
ลิตรต่อชั่วโมง 
2.  ถังบรรจุน  ายาไม่น้อยกว่า  6  ลิตร 
3.  ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า 
หมายเหตุ   
-  ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืช
ทางการเกษตร  การฆ่าเชื อโรค  หรือ  การ
ป้องกัน  ก าจัดแมลง  ซึ่งเป็นพาหนะน าโรค  
เช่น  ยุง  แมลง  เป็นต้น 

59,000 - - - - กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เปลี่ยนแปลง  ประจ าปี  พ.ศ. 2565    แบบ ผ. ๐3 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

 

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด    
-  ติดตั งกล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนดิเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั งภายนอกอาคาร  ไม่น้อยกว่า  
6  ตัว 
-  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย  (Network  Video  
Recorder)  แบบ  16  ช่อง  จ านวน  1  ตัว 
-  โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV)  แบบ Smart  TV  
ระดับความละเอียดจอภาพ  3840 x 2160 พิกเชล  
ขนาด  55  นิ ว  จ านวน  1  เครือ่ง  
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ าเป็น พร้อมติดตั ง  

1,000,000 - - - - ส านักปลัด 

รวม 1,774,000 854,000     
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด หน้า  ๑๐๘ 
  
 

 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผล ดำเนิน
การศึกษาแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  การศึกษา
ดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง คือ 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

  4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
  ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖0 คะแนน ประกอบด้วย  
   (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
   (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
   (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
   (๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
   (๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
   (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน 
   (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
   (๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
   (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน  
   คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)  

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด หน้า  ๑๐๙ 
  
 

 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
  3.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5  กลยุทธ ์ (5) 
  3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธุ์ (5) 
  3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8  แผนงาน (5) 
  3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม ๑๐๐ 
 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปหก
ครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ  เช่น  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า  ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ  ด้านการเมือง/
การปกครอง  เช่น  เขตการปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง  เช่น  เขตการ
ปกครอง  การเลือกตั้ง  ฯลฯ  ประชากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร  และช่วงอายุและจ านวนประชากร  ฯลฯ 

(2)  

 (3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม  เช่น  การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

(2)  

 (4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น  การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท์  ฯลฯ 

(2)  

 (5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษญกิจ  เช่น  การเกษตร  การประมง  
การปศุสัตว์  การบริการ  การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม  การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน  ฯลฯ  และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 (6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เช่น  การรับถือ

ศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  
สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก  ฯลฯ  อื่นๆ 

(2)  

 (7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  ฯลฯ 

(2)  

 (8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2)  

 (9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น  รูปแบบ  วิธีการ  และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วม
แก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ  
Thailand  4.0 

20 
(5) 

 

 (2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

 (3)  การวิ เคราะห์ทางสังคม  เช่น  ด้านแรงงาน  การศึกษา  
สาธารณสุข  ความยากจน  อาชญากรรม  ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นต้น 

(3)  

 (4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทางสังคม  การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(3)  

 (5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  พื้นที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ  ทาง
ภูมิศาสตร์  กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 (6)  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  
SWOT  Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength  
(จุดแข็ง)  W-Weakness  (จุดอ่อน)  O-Opportunity  (โอกาส)  
และ  T-Threat  (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.  ยุทธศาสตร์ 
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ  Thailand  4.0   

60 
(10) 

 

3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครงอส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จังวหัด  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ  Thailand  4.0   

(10)  

3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช.  และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ   20  ปี   และ  
Thailand  4.0   

(10)  

3.4  วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์  ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5  กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ  ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธุ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น  มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง  ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธสาสตร์ 

(5)  

3.8  แผนงาน แผนงานหรือหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  
ตัวชี้ วัด  ค่า เป้าหมาย  กลยุทธ์   จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี่ความชัดเจน  น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.9  ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand  4.0  แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
  ๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
  ๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
  ๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
  2.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย  
   (๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน  
   (๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  
   (๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง ๕ คะแนน  
   (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  
   (๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน 
   (๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน  
   (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
   (๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน  
   (๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
   (๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  
   (๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ๕ คะแนน  
   (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน คะแนนรวม ๑๐๐ 
คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
  ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
  ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  ๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
  ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (5) 
  ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   

(5) 

  ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  4.0     (5) 
  ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
  ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

  ๕.๙  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
  ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  
Analysis)/Global Demand  และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
กา รวิ เ ค ราะ ห์ศั ก ยภาพด้ าน เศรษฐกิ จ   ด้ า นสั ง คม   ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี ไ ป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

(1)  การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ  เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ เท่าไหร่  จ านวนไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่   สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
(2)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ  ( impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ  (Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี ไ ป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

(1)  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  งาน
ต่างๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล  (Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(2)  วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งกระทบ  ( Impact)   โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ  (Quantitative)  

10  

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

(1)  วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  
Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand   
Trend  หรือหลักการบูรณาการ  (Integration)  กับองคืกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
(2)  วิเคราะห์แผนงาน  งานที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ   

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.  โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัด เจนของชื่ อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  (clear  objective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล  วิธี การด า เนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

๕.๓  เป้าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงกา ร )  มี คว ามชั ด เจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร              
มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน  และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต่นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมือ่ไหร่  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

๕ . ๔   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  20  ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  (1)   ความมั่นคง  (2)   การสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขัน  (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน  (4)  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5)  การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม  (6)  
กาปรรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 

(5)  

๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ)  มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเสณษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12  โดย  (1)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (2)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  (3)  ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (4)  ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ  
2578  (5)  ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน  5  ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา  (1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สุง  (2)  การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิบัติรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  (3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  (4)  การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  (5)  การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  (6)  
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด หน้า  ๑๑๖ 
  
 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕ . ๖   โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
สอดคล้องกับ  Thailand 4.0     

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่  Value – Based  Economy  หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  ท าน้อย  ได้มาก  เช่น  (1)  เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า  โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (3)  เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า  ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยากร  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์  เทนโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ   
สาธารณสุข  วัฒนธรรม  ฯลฯ 

(5)  

๕.๗  โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้  นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้ า ง ใ ห้ประ เทศชาติ
มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(5)  

๕.๙  งบประมาณ  มีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ า ห ม า ย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  5  ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่  (1)  ความประหยัด  (Economy)  (2)  
ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  (3)  ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness)  (4)  ความยุติธรรม  (Equity)  (5)  ความโปร่งใส  
(Transparency) 

(5)  

๕.๑๐  มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลาง
ท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์   

(5)  

๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด  
( KPI)   แ ล ะ ส อด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key  Performance  Indicator  :  
KPI)   ที่ ส ามารถวัด ได้   (measurable)   ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้  เช่น  การ
ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละ  การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์  คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์  ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  (1)  มี เป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตามโครงการ  (2)  วัดและ
ประเมินผลระดับความส าเร็จได้  (3)  ระบุสิ่ งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  (4)  
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง  (5)  ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

  ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา                   
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ 28 
และ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด                     
เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง น้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน                       
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนตำบลท้ายหาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ                         
แก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดำเนินการ ในด้านต่างๆ และเพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ จาก  
 1. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators)  
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem 
Solving Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ ตามข้อ 
(1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  
 3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
 4. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)  
 5. ผลกระทบ (Impact)  

การวัดผลในเชิงปริมาณ  
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้  
 แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์  การพัฒนา 
แบบที่  
 ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
  แบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท้ายหาด โดยใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หรือระบบ e-plan  
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การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดในภาพรวม  

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  
 แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล  
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ 
ไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ ดังแผนภูมิต่อไปน ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ซ่ึงประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีดังต่อไปนี้  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด หน้า  ๑๒๐ 
  
 

 

  1. การติดตามและประเมินผลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม 
แผนที่กำหนดไว้หรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการ  
กำหนดทิศทางขององค์กร  
  2. การประเมินผลเป็นกระบวนการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปใช้ 
ในการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น เพือ่นำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข 
ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร  
  3. การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลัง โดย
สามารถจะทราบได้ว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก โครงการ 
ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจำนวนมากแต่เงินทุน 
สนับสนุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การประเมินผลโครงการต่างๆ  อย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะทำให้ 
ด้ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน 
และโครงการใดควรให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป  
  4. การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ทำให้ทราบถึง 
ข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ  ในการปฏิบัติงานเพือ่นำมาปรับปรุงโครงการตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  

  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

   4.4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
   ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  
   ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมาก
ขึ้น  
   ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่
ทำได้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได ้ 

   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
   ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์ 
ด้านการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
   ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และการโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
*********************************** 

 ตามที่ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลท้ ายหาด ได้ ด า เนิ นการจั ดท าร่ า งแผนพัฒนาท้ องถิ่ น                     
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑)  แล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 , และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒,ข้อ 22/๑ และข้อ ๒๒/๒     
ประกอบมติเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ในการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  
ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖5  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๖5  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  ๑)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง               
ในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
  
 

 
(นายอรรคพล  งามเผือก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 


