
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  แนวทาง การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงทางบก  ทางน้้าและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการกํอสร๎าง  ซํอมแซม  บ้ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎
มาตรฐาน 

 

ที ่
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ วางทํอระบายน้้า  คสล.  
บริเวณสี่แยกบางเรือหัก   
หมูํที่  ๔ 

เพื่อให๎การระบายน้้า
สะดวกยิ่งข้ึน 

วางทํอ  คสล.  ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร  จ้านวน  ๑๒  ทํอน 

๒๕๐,๐๐๐  - - พื้นที่บริเวณที่ท้า
การกํอสร๎างไมํมี
น้้าทํวมขัง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 /  

อบจ. 
๒ กํอสร๎างสะพานทางเดินเท๎า  

คสล.  คลองบ๎านตาดิน   
หมูํที่  ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง  ๒.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๑.๐๐  เมตร  พร๎อมเท
คอนกรีตปรับทางเดินเท๎า 

๒๐๐,๐๐๐  - - ผู๎ใช๎สะพานทุกคน
มีความพึงพอใจ 

การคมนาคม
เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

๓ กํอสร๎างรางระบายน้้า  คสล. 
ทางเข๎าวัดท๎ายหาด 
หมูํที่ ๓  ชํวงที่  ๒ 

เพื่อให๎การระบายน้้า
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขนาดกว๎าง  ๐.๕๐  เมตร  
ยาว  ๑๙๔  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๐.๕๐ – ๐.๖๐  เมตร 

๓๕๐,๐๐๐  - - พื้นที่บริเวณที่ท้า
การกํอสร๎างไมํมี
น้้าทํวมขัง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 

 

 

1๘ 

ผ.๐๑ 



ที ่
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ กํอสร๎างรางระบายน้้า  คสล.  
พร๎อมเสริมถนน  คสล.  
บริเวณร๎านลุงวรรณ หมูํที่  ๔ 

เพื่อให๎การระบายน้้า
สะดวกยิ่งข้ึน 

รางระบายน้้า  คสล. ขนาด
กว๎าง  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  
๖๖.๐๐  เมตร  ลึก  ๐.๕๐ – 
๐.๖๐ เมตร ท้ัง  ๒  ข๎างถนน  
คสล.  ขนาดกว๎าง  ๔.๐๐  
เมตร  ยาว  ๖๖.๐๐  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๔๕๐,๐๐๐  - - พื้นที่บริเวณที่ท้า
การกํอสร๎างไมํมี
น้้าทํวมขัง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

๕ กํอสร๎างวางทํอระบายน้้า
พร๎อมบํอพัก  คสล.  บริเวณ
ซอยตาง๎วน   
หมูํที่  ๖ 

เพื่อให๎การระบายน้้า
สะดวกยิ่งข้ึน 

วางทํอ  คสล.  ขนาด Ø ๐.๔๐  
เมตร  จ้านวน  ๒๑๕  ทํอน  
พร๎อมบํอพัก  คสล.  ขนาด  
๐.๘๐  เมตร  x  ๐.๘๐  เมตร   

๖๕๐,๐๐๐  - - พื้นที่บริเวณที่ท้า
การกํอสร๎างไมํมี
น้้าทํวมขัง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

๖ กํอสร๎างสะพาน  คสล.   
ล้ากระโดงลุงกรําง  หมูํที่  ๔ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖.๐๐  เมตร 

๔๐๐,๐๐๐  - - ผู๎ใช๎สะพานทุกคน
มีความพึงพอใจ 

การคมนาคม
เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

๗ กํอสร๎างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
หมูํที่  ๔  เชื่อมตํอ  หมูํที่  ๑  
ต้าบลบางขันแตก 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป
มาได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง  ๕.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖๐๐  เมตร  พร๎อมไหลํ
ทางหินคลุก 

๑,๕๐๐,๐๐๐  - - ผู๎ใช๎ถนนทุกคนมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง  
/ 

อบจ.  

๘ เสริมถนน คสล. และเสริม
ปากบํอพักทํอระบายน้้า 
ในซอยสไบทอง  ๑   
ตลอดเส๎น  หมูํที่  ๖ 

เพื่อให๎การคมนาคมของ
ประชาชนเป็นไปอยําง
สะดวกและปลอดภัย 

เสริมถนน  คสล.  ขนาดกว๎าง  
๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๓๐  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
พร๎อมเสริมปากบํอพักทํอ
ระบายน้้า 

๑,๐๐๐,๐๐๐  - - ผู๎ใช๎ถนนทุกคนมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง  

๑๙ 



ที ่
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ กํอสร๎างปรับปรุงถนน 
บางเรือหัก สส  ๓๐๖๕ 
หมูที่  ๔ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางสัญจรไปมาได๎
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว๎าง  ๖.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑,๓๑๕  เมตร  หนา  
๐.๐๕  เมตร  พร๎อมไหลํทาง 

๒,๕๐๐,๐๐๐  - - ผู๎ใช๎ถนนทุกคนมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคม
เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
 /  

อบจ. 

๑๐ วางทํอระบายน้้า  คสล.  
บริเวณล้ากระโดง 
บางหัวกรวด  ปากซอย 
บางหัวกรวด  ๓  หมูํที่  ๕ 

เพื่อให๎การระบายน้้า
สะดวกยิ่งข้ึน 

วางทํอขนาด  Ø ๐.๘๐  เมตร  
จ้านวน  ๖๔  ทํอน  พร๎อมบํอ
พัก   

๔๐๐,๐๐๐  - - พื้นที่บริเวณที่ท้า
การกํอสร๎างไมํมี
น้้าทํวมขัง 

การระบายน้้ามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

๑๑ กํอสร๎างสนามฟุตบอลหญ๎า
เทียม  หมูํที่  ๓ 

เพื่อให๎ประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลหญ๎าเทียมไว๎ใช๎ใน
การเลํนฟุตบอล 

ขนาดกว๎าง  ๓๗.๐๐  เมตร  
ยาว  ๖๙.๐๐  เมตร  พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา  ๒,๕๕๓  ตาราง
เมตร 

-  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสนาม
ฟุตบอลหญ๎าเทียม
ไว๎ใช๎ในการเลํน
ฟุตบอล 

มีสนามหญ๎าเทียม
ไว๎ใช๎ในการเลํน
ฟุตบอล 

กองชําง 
 /  

อบจ. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ๒๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสิ่งอ านวยความสะดวกตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๒  แนวทางการพัฒนาแหลํงน้้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตประปาภูมิภาค  
ซอยบ๎านผู๎ใหญํโกษา  หมูํที่  
๕ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
น้้าประปาภูมิภาคส้าหรับ
ใช๎เพื่อการอุปโภค  
บริโภคอยํางท่ัวถึง 

ขยายเขตประปาภูมิภาค  
ระยะทาง  ยาว  ๒๐๐.๐๐  
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐  - - ครัวเรือนในพ้ืนท่ีมี
น้้าประปาภูมิภาค
ใช๎  เพิ่มขึ้น ร๎อย
ละ  ๑๐ 

ประชาชนมีน้้า 
ประปาส้าหรับใช๎
เพื่อการอุปโภค  
บริโภคอยํางท่ัวถึง 

กองชําง/ 
การประปา

ภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ 

ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม  แบบมีส่วนร่วม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุขการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ               
การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์  เสริมสร๎างสุขภาพอนามัย  ปูองกันแก๎ไข  ควบคุมโรคติดตํอ  และ
โรคไมํติดตํอ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบล 
ท๎ายหาด 

เพื่อให๎การด้าเนินงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้าบลท๎ายหาดมี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

อุดหนุนเงินสมทบให๎แกํ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ตามที่ระเบียบฯก้าหนดไว ๎

๙๐,๐๐๐  - - การสมทบจ้านวน
เงินเป็นไปตาม
กฎหมายที่ก้าหนด
ไว๎ 

การด้าเนินงาน
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
ต้าบลท๎ายหาดมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข๎อง 

ส้านักงานปลัด 
 

๒๒ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ รณรงค์/ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎าและคุมก้าเนิดสุนัขและ
แมว 

เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดโรคพิษสุนัขบ๎า 

พื้นที่  หมูํที่  ๑ - ๖ ๕๐,๐๐๐  - - -  สุนัขและแมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๒๐ 

สามารถควบคุม/
ปูองกัน การเกิด
โรคพิษสุนัขบ๎าได๎ 

กอง
สาธารณสุข /  

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

๓ สนับสนุนงบประมาณ  ให๎แกํ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน  (อสม.)  เพื่อด้าเนินการ
ปูองกันควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อด้าเนินการปูองกัน
การแพรํระบาดโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดโครงการ/กิจกรรมปูองกัน
โรคในพื้นที่  หมูํที่  ๑ – ๖ 

๙๐,๐๐๐ 

 

- - -ประชาชนใน
ต้าบลท๎ายหาด
ปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออกลดลง
ร๎อยละ ๕๐ 

การแพรํระบาด
โรคไข๎เลือดออก
ลดลงจนไมํมีการ
แพรํระบาด 

อสม. 
ต้าบลท๎ายหาด 

 

๔ สนับสนุนงบประมาณ
ด้าเนินการโครงการตลาดนัด
คนรักสุขภาพต้าบลท๎ายหาด 

เพื่อให๎ประชาชนเกิด
ความรู๎  และวิธีการที่
ถูกต๎องในการดูแล
สุขภาพ  ตลอดจนพิษภัย
และผลกระทบที่เกิดจาก
โรคติดตํอและโรคไมํ
ติดตํอ 

-  อาสาสมัครสาธารณสุข 
-  ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบล 
ท๎ายหาด 

๓๔,๐๐๐  - - ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น   
ร๎อยละ  ๗๐ 

ประชาชนเกิด
ความรู๎  และ
วิธีการที่ถูกต๎องใน
การดูแลสุขภาพ  
ตลอดจนพิษภัย
และผลกระทบที่
เกิดจากโรคติดตํอ
และโรคไมํติดตํอ 

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

 

๕ เฝูาระวัง/รณรงค์/ปูองกัน 
โรคอุจจาระรํวง 

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์การล๎างมือเพื่อ
ปูองกันโรคอุจจาระรํวง
หรือโรคอื่นๆ ที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่ไมํถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ประชาชน ทุกหลังคาเรือน  
ทุกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  
อสม./  ผู๎น้าชุมชน ทุกคน 

๒๐,๐๐๐  - - อัตราปุวยทุกกลุํม
อาย ุ ลดน๎อยลง  
ร๎อยละ  ๖๐ 
 

อัตราปุวยด๎วยโรค
อุจจาระรํวงทุก
กลุํมอายุลดลง 
 

กอง
สาธารณสุข / 

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

 
 

 

๒๓ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ เฝูาระวัง / ปูองกันโรคติดตํอ 
เชํน  อุบัติใหมํ อุบัติซ้้า เอดส์ 
ฯลฯ 

เพื่อปูองกันควบคุม
โรคติดตํอ เชํน  อุบัติใหมํ 
อุบัติซ้้า เอดส์ ฯล 

จัดกิจกรรมเฝูาระวัง / ปูองกัน
โรคตืดตํอ 

๑๐๐,๐๐๐  - - ประชาชนปุวย
โรคติ ดตํอไมํเกิน
ร๎อยละ  ๑๐ 

สามารถปูองกัน
ควบคุมโรคติดตํอ
ในต้าบลท๎ายหาด 

 กอง
สาธารณสุข / 

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

๗ รณรงค์/ปูองกันควบคุมโรค
ไข๎หวัดนก – หวัดใหญํ 

เพื่อเป็นการปูองกัน เฝูา
ระวัง และควบคุมการ
ระบาดของโรคไข๎หวัดนก 
– หวัดใหญ ํ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบล 
ท๎ายหาด  หมูํที่  ๑ – ๖ 

๓๐,๐๐๐  - - ประชาชนปุวยเป็น
โรคไข๎หวัดนก – 
หวัดใหญํ  ลด
น๎อยลง  ร๎อยละ  
๖๐ 
 

ประชาชนมีการ
ตื่นตัวในการ
ปูองกันตนเองให๎
หํางไกลจากโรค
ไข๎หวัดนก – หวัด
ใหญํ 

 กอง
สาธารณสุข / 

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม  แบบมีส่วนร่วม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุขการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ                
การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให๎การศึกษา  การมีสํวนรํวมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการให๎กับเด็กและเยาวชน ประชาชน              
คนพิการ  รวมถึงผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ติดเชื้อเอดส์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ พัฒนา  สํงเสริม  สนับสนุน
ชํวยเหลือ  หรือสงเคราะห์  
เด็ก  เยาวชน คนพิการ  
สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  
ผู๎ปุวยเอดส์  ผู๎ยากไร๎และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎ดีขึ้น 

เด็ก  เยาวชน คนพิการ  สตรี  
ผู๎สูงอายุ  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  ผู๎ปุวย
เอดส์   
ผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาสใน
ต้าบลท๎ายหาด 

๕๐๐,๐๐๐  - - เด็ก  เยาวชน คน
พิการ  สตรี  
ผู๎สูงอายุ  ผู๎ปุวย
เรื้อรัง  ผู๎ปุวย
เอดส์  ผู๎ยากไร๎
และผู๎ด๎อยโอกาสที่
ได๎รับความ
เดือดร๎อนทุกคน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ 

ประชาชนในต้าบล
ท๎ายหาดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

ผ.๐๑ 

๒๕ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ อาหารกลางวันของนักเรียน 
โรงเรียนวัดท๎ายหาด  
(พลอยเจียเส็ง) 

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์และมี
คุณคําทางโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนวัดท๎ายหาด
(พลอยเจียเส็ง) 

๗๐๐,๐๐๐  - - นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพอยําง 
พอเพียง 

นักเรียน ได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณคํา
ทางโภชนาการ
และมีปริมาณ
เพียงพอแกํความ
ต๎องการของ
รํางกาย 

โรงเรียน 
วัดท๎ายหาด 
(พลอยเจีย

เส็ง)  

๓ จ๎างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันของเด็กเล็กประจ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท๎ายหาด 

เพื่อใหเ๎ด็กเล็กได๎
รับประทานอาหาร           
กลางวันที่มีประโยชน์
และมีคุณคําทาง
โภชนาการ 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท๎ายหาด 

๒๐๐,๐๐๐  - - เด็กเล็กทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
คุณภาพอยําง 
พอเพียง 

เด็กเล็กทุกคน ได๎
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณคํา
ทางโภชนาการ
และมีปริมาณ
เพียงพอแกํความ
ต๎องการของ
รํางกาย 

กอง 
การศึกษา 

 

๔ จัดซื้ออาหารเสริม  (นม) 
ส้าหรับนักเรียนและเด็กเล็ก
ประจ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท๎ายหาด 
 

เพื่อให๎นักเรียนและเด็ก
เล็กประจ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ท๎ายหาด มี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนวัดท๎ายหาด
(พลอยเจียเส็ง) และเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้าบล         
ท๎ายหาด 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

- - นักเรียนและเด็ก
เล็กทุกคนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนและเด็ก
เล็กประจ้าศูนยม์ี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 

 

๒๖ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ สนับสนุนงบประมาณให๎แกํ
ชมรมผู๎สูงอายุ  เพื่อด้าเนิน 
การโครงการ/กิจกรรมตําง 
ๆ ของชมรมผู๎สูงอาย ุ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของชมรม
ผู๎สูงอาย ุ

อุดหนุนงบประมาณให๎แกํ
ชมรมผู๎สูงอายุต้าบลท๎ายหาด 

๑๖๐,๐๐๐  - - ผู๎สูงอายุท่ีเข๎ารํวม
โครงการทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ชมรมผู๎สูงอายุมี
งบประมาณในการ
ด้าเนินงาน 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๖ จัดหาครูผู๎ดูแลเด็กจ๎างสอน
โรงเรียนวัดท๎ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

เพื่อให๎การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนงบประมาณให๎กับ
โรงเรียนวัดท๎ายหาด  
(พลอยเจียเส็ง) 

๘๔,๐๐๐  - - เด็กปฐมวัย  
โรงเรียน 
วัดท๎ายหาด
(พลอยเจียเส็ง) 
ทุกคนมีพัฒนา 
การที่เหมาะสมกับ
วัย 
 

- เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเรียนรู๎ที่
ถูกต๎องและ
เหมาะสมกับวัย 
- การจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนเป็นไป
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียน 
วัดท๎ายหาด 
(พลอยเจีย

เส็ง) 

๗ สนับสนุนงบประมาณ 
จัดการศึกษาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถด้ารงชีวิตอยูํบน
พื้นฐานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล๎องกับคํานิยมหลัก
ของคนไทย  ๑๒  
ประการ 

อุดหนุนงบประมาณให๎กับ  
กศน.อ้าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
ร๎อยละ ๘๐ น้า
ความรู๎ ความ
เข๎าใจและสามารถ
น้าความรู๎ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวันได๎  
สอดคล๎องกับคํา 
นิยมหลักของคน
ไทน  ๑๒ ประการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
มีความรู๎ ความ
เข๎าใจและสามารถ
น้าความรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ้าวันได๎  
สอดคล๎องกับคํา 
นิยมหลักของคน
ไทน  ๑๒ ประการ 

กศน. 

๒๗ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ ทัศนศึกษานอกห๎องเรียน   เพื่อให๎เด็กได๎รับ
ประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากห๎องเรียน 

เพื่อให๎เด็กได๎รับประสบการณ์
ตรงนอกเหนือจากห๎องเรียน 

๓๐,๐๐๐  - - เด็กเล็กทุกคนท่ี
เข๎ารํวมกิจกรรมมี
ความรู๎และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได๎
ประสบการณ์ตรงใน
ด๎านตําง ๆ และเกิด
การเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียน 

กอง 
การศึกษา 

 

๙ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค   เพื่อเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคติดตํอในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อบรมเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดจากโรคติดตํอ 

๑๐,๐๐๐  - - เด็กเล็กในศูนย์ทุก
คนไมํเป็น
โรคติดตํอ 

เด็กทุกคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขอนามัยและ
สุขภาพท่ีดีมี
พัฒนาการสมวัย
และมีภูม ิ            
ต๎านทานโรคที่ดี 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๐ ฟันสวย   เพื่อลดปัญหาฟันผุในเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท๎ายหาด  รํวมกันท้า
กิจกรรมปูองกันฟันผุ 

๑๕,๐๐๐  - - เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท๎ายหาด         
ทุกคนไมํเป็นโรค
ฟันผุ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท๎ายหาด            
มีสุขภาพฟันท่ีดี 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๑ หนูน๎อยหนีไฟ เพื่อให๎เด็กเล็ก ครู ผู๎ดูแล
เด็กและเจ๎าหน๎าท่ี อบต.
ท๎ายหาดได๎เรียนรู๎วิธีการ
ปูองกันการเกิดอัคคีภัย
และการใช๎อุปกรณ์ในการ
ปูองกันอัคคีภัยได๎ถูกวิธี 

เด็กเล็ก ครู ผู๎ดูแลเด็กและ
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.ท๎ายหาด 

๓๐,๐๐๐  - - เด็กเล็ก ครู ผู๎ดูแล
เด็กและเจ๎าหน๎าท่ี 
อบต.ท๎ายหาด
ได๎รับความรู ๎
 

เด็กเล็ก ครู ผู๎ดูแล
เด็กและเจ๎าหน๎าท่ี 
อบต.ท๎ายหาดได๎
เรียนรู๎วิธีการปูอง 
กันการเกิดอัคคีภัย
และการใช๎อุปกรณ์
ในการปูองกัน
อัคคีภัยได๎ถูกวิธี 

กอง 
การศึกษา 

 

๒๘ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๒ สายใยสัมพันธ์กํอนวันปิด 
ภาคเรียน  

เพื่อเป็นการสร๎างขวัญ
และก้าลังใจให๎แกํเด็กเล็ก 
สํงเสริมให๎เด็กกล๎าคิด 
กล๎าท้า กล๎าแสดงออก 
เพื่อพัฒนาความพร๎อม
พัฒนาการทั้ง ๔ด๎าน และ
สํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของผู๎ปกครอง 

เด็กเล็ก และผู๎ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ท๎ายหาด 

๒๐,๐๐๐  - - เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท๎ายหาด         
ทุกคนได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กเล็ก ใน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ท๎ายหาด     
ได๎รับขวัญและ
ก้าลังใจ กล๎าคิด 
กล๎าท้า กล๎าแสดง 
ออกมีพัฒนา 
การครบท้ัง ๔ ด๎าน 
และผู๎ปกครองมี
สํวนรํวมกับ           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ท๎ายหาด 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๓ พัฒนาคุณภาพนักเรียนของ
โรงเรียนท๎ายหาด   

เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียนให๎เข๎าสูํมาตรฐาน
การศึกษาของชาติให๎
สอดคล๎องกับการเข๎าสูํ
ประตูอาเซียน 

นักเรียนโรงเรียนท๎ายหาด   ๖๐,๐๐๐  - - เด็กนักเรียนทุกคน
ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียนมีการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางที่ดี
ขึ้น 

โรงเรียน 
ท๎ายหาด 

 

๑๔ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ดนตรี – นาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน 

เพื่อให๎นักเรียนมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์ดนตรี – 
นาฏศิลป์พ้ืนบ๎านของไทย 

อุดหนุนงบประมาณให๎กับ
โรงเรียนวัดท๎ายหาด  
(พลอยเจียเส็ง) 

๕๐,๐๐๐  - - เด็กนักเรียนทุกคน
ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการได๎มีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์
ดนตรี – นาฏศิลป์
พื้นบ๎านของไทย 

โรงเรียน 
วัดท๎ายหาด 
(พลอยเจีย

เส็ง) 

 

 

 

๒๙ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๕ สนับสนุนงบประมาณศูนย ์
ฝึกอาชีพชุมชนต้าบล 
ท๎ายหาด 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความรู๎และทักษะในการ
พัฒนาอาชีพและสามารถ
น้าไปประกอบอาชีพได๎
จริง 

อุดหนุนงบประมาณให๎กับ  
กศน.อ้าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑๒,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
ร๎อยละ ๘๐ น้า
ความรู๎ที่ได๎รับไป
ประกอบอาชีพ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
มีความรู๎ความ 
สามารถในด๎าน
อาชีพ มีงานท้า 
และรายได๎อยําง 
ยั่งยืน บนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กศน. 

๑๖ สนับสนุนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต้าบล 
ท๎ายหาด 

เพื่อให๎การด้าเนินงาน
กองทุนสัวสดิการชุมชน
ต้าบลท๎ายหาดมี
ประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

อุดหนุนเงินสมทบให๎แกํ
กองทุนสัวสดิการชุมชนต้าบล 
ท๎ายหาด  ตามที่ระเบียบฯ
ก้าหนดไว ๎

๓๐,๐๐๐  - - การบริหารจัดการ
ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต้าบลท๎ายหาดดมี
งบประมาณในการ
ด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

การด้าเนินงาน
กองทุนสัวสดิการ
ชุมชนต้าบล 
ท๎ายหาดมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๑๗ อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม  และ
ด้าเนินงานของเหลํากาชาด 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อให๎ส้านักงานเหลํา
กาชาดมีงบประมาณใน
การด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณส้านัก 
งานเหลํากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

๒๕,๐๐๐  - - การบริหารจัดการ
ของส้านักงาน
เหลํากาชาดมี
งบประมาณในการ
ด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานเหลํา
กาชาดมี
งบประมาณในการ
ด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

๓๐ 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘ สนับสนุน/จัดการแขํงขัน/ 
หรือเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา
ต๎านภัยยาเสพติด 

เพื่อให๎เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนท่ัวไป  ใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
และหํางไกลยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ /จัดการ
แขํงขันหรือเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬา 

๒๕๐,๐๐๐  - - เด็กและเยาวชน
ต้าบลท๎ายหาด  
ร๎อยละ  ๒๕  ได๎
เข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬา 

เด็กและเยาวชนมี
รํางกายที่แข็งแรง มี
ทักษะ 
ในด๎านการกีฬาและ
ไมํติด 
ยาเสพติด 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๑๙ ตั้งกลุํมกลองยาวสืบสาน
วัฒนธรรม 
 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพรํ
ศิลปะวัฒนธรรม 

ประชาชน  หมูํที่ ๑ – ๖ 
ต้าบลท๎ายหาด 

๑๕,๐๐๐  - - เด็กและเยาวชน
ต้าบลท๎ายหาด  
ร๎อยละ  ๕  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรม 

อนุรักษ์และเผยแพรํ
ศิลปะวัฒนธรรม 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๐ สํงเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของกลุํมสตรใีน
พื้นที่ต้าบลท๎ายหาด  

เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทสตรี และ
แก๎ไขปัญหาสตรีของ
องค์กรตําง ๆ การสร๎าง
ภาวะผู๎น้า การพัฒนาองค์
ความรู๎ คุณภาพชีวิต 
รวมทั้งเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งทางด๎าน
เศรษฐกิจและสังคมของ
สตร ี

อบรม / ให๎ความรู๎เพิ่ม
ศักยภาพของกลุํมสตรี   

-  ๖๐,๐๐๐ - สมาชิกกลุํมสตรีใน
ต้าบลท๎ายหาดทุก
คนได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาบทบาท
สตรี และแก๎ไข
ปัญหาสตรีของ
องค์กรตําง ๆ การ
สร๎างภาวะผู๎น้า การ
พัฒนาองค์ความรู๎ 
คุณภาพชีวิต 
รวมทั้งเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็ง
ทางด๎านเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรี 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๒๑ สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ้าหมูํบ๎าน 
 
 

เพื่อฟ้ืนฟูการจัดตั้งศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรต้าบล
ท๎ายหาด 

ผู๎ด๎อยโอกาส  หมูํที่  ๑ – ๖ 
ในต้าบลท๎ายหาด 

-  - ๓๐,๐๐๐ ผู๎ด๎อยโอกาส  หมูํ
ที่  ๑ – ๖ ใน
ต้าบลท๎ายหาด
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ 

มีศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรต้าบล 
ท๎ายหาด 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

๓๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม  แบบมีส่วนร่วม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุขการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ              
การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓  แนวทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให๎มีความเข๎มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ปลูกฝังคํานิยม ๑๒ ประการ 
 
 
 
 

เพื่อสร๎างประชาชนต้าบล
ท๎ายหาด รุํนใหมํมี
วิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถี
ชีวิต คุณธรรม จิตส้านึก
ตามหลักคํานิยม ๑๒ 
ประการและยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์/จัด
อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน
ต้าบลท๎ายหาด 

๕๐,๐๐๐  - - ประชาชนต้าบล
ท๎ายหาด มีความรู๎
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ๕๐ 

ประชาชนต้าบล
ท๎ายหาด รุํนใหมํมี
วิสัยทัศน์ วิถี
ความคิด วิถีชีวิต 
คุณธรรม จิตส้านึก
ตามหลักคํานิยม 
๑๒ ประการและ
ยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส้านักงานปลัด 
 

ผ.๐๑ 

๓๓ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ อบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป  ในการ
ประกอบอาชีพและการ
ด้าเนินชีวิต  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ในการประกอบอาชีพ
และการด้าเนินชีวิต  โดย
ยึดหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํ
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

๑๐๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎าอบรมมี
รายจํายลดลงและ
มีรายได๎เพิ่มขึ้น  
ร๎อยละ  ๒๐ 

ประชาชนมีความรู๎
ในการประกอบ
อาชีพและการ
ด้าเนินชีวิต  โดย
ยึดหลักของ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส้านักงานปลัด 
 

๓ พัฒนาเด็กและเยาวชนต้าบล
ท๎ายหาด 

สํงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการด้าเนินงาน
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนต้าบลท๎ายหาด ๒๐,๐๐๐  - - เด็กและเยาวชน
ต้าบลท๎ายหาด มี
ความรู๎เพิ่มขึ้น  
ร๎อยละ  ๕๐ 

เด็กและเยาวชน
ได๎รับการพัฒนา
สํงเสริมการจัด
กิจกรรมได๎รับ
ความรู๎ด๎านตําง ๆ 
และใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน์ 

ส้านักงานปลัด 
 

๔ จัดท้าโครงการ/กิจกรรม  
เพื่อเสริมสร๎างให๎สถาบัน 
ครอบครัว/สังคมมีความ
เข๎มแข็ง 

เพื่อให๎สถาบันครอบครัว
และสังคมมีความเข๎มแข็ง
เพิ่มมากข้ึน 

- จัดโครงการอบรมให๎ความรู๎ฯ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ 

๓๐,๐๐๐  - - ประชาชนมีโอกาส
ท้ากิจกรรมรํวมกัน
มากขึ้น   
ร๎อยละ  ๒๐ 

สถาบันครอบครัว
และสังคมมีความ
เข๎มแข็งเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

๓๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลทั่วถึงและเพียงพอ  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม  แบบมีส่วนร่วม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความม่ันคง 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุขการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ                
การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งในการบ้ารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิค๎ุมกันการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ วันปิยมหาราช เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให๎ด้ารง
สืบทอดไป 

เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมวัน
ปิยมหาราช 

๒,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมงาน
โครงการ/กิจกรรม 
มีความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีส้านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 
๓๕ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทงให๎คง
อยูํสืบตํอไป 

จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง  จ้านวน 
๑  ครั้ง 

๗๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู๎
เกี่ยวกับประเพณ ี
ลอยกระทง 

อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีลอย
กระทงให๎คงอยูํสืบ
ตํอไป 

กอง 
การศึกษา 

๓ จัดโครงการ/กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให๎ด้ารง
สืบทอดไป 

จัดหรือเข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวในพื้นที่ต้าบล
ท๎ายหาด 

๑๐๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมงาน
โครงการ/กิจกรรม 
มีความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีส้านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด 
 

๔ จัดงานวันเด็กแหํงชาติ - เพื่อเป็นการสํงเสริม
และสนับสนุนให๎
ประชาชนท่ีเป็นผู๎ใหญํ
เห็นความส้าคัญของเด็ก
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
-  เพื่อเป็นขวัญและ
ก้าลังใจแกํเด็กเปิดโอกาส
ให๎แสดงออกในกิจกรรม 
ตําง ๆ 

จัดกิจกรรมวันเด็กในภาพรวม
ของต้าบลท๎ายหาด 

๑๐๐,๐๐๐  - - เด็กทุกคนท่ีเข๎า
รํวมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

- ประชาชนท่ีเป็น
ผู๎ใหญํเล็งเห็น
ความส้าคัญของ
เด็ก 
- เด็กเล็กมีขวัญ
และก้าลังใจและมี
โอกาสได๎แสดง 
ออกในกิจกรรม
ตําง ๆ 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

๓๖ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ สนับสนุนการด้าเนินงาน
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
(อุทยาน ร.๒) 
  

เพื่อใหม๎ูลนิธ ิ
พระบรมราชานุสรณ์ 
(อุทยาน ร.๒)   
มีงบประมาณในการ
ด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณให ๎
มูลนิธิฯ 

๕๐,๐๐๐  - - การด้าเนินงาน
ของมูลนิธ ิ
พระบรมราชา
นุสรณ ์
(อุทยาน ร.๒)   
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

มูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ 
(อุทยาน ร.๒)  มี
งบประมาณในการ
ด้าเนินงานเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๖ อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ให๎คง
อยูํสืบตํอไป 

จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์  จ้านวน ๑  
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู๎
เกี่ยวกับประเพณี
สงกรานต์ 

อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ให๎คงอยูํ
สืบตํอไป 

กอง 
การศึกษา 

 

๗ อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
วันเข๎าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัน
ส้าคัญทางศาสนาให๎คงอยูํ
สืบตํอไป 

จัดโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวันเข๎าพรรษา  
จ้านวน ๑  ครั้ง 

๑๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมมีความรู๎
เกี่ยวกับประเพณี
วันเข๎าพรรษา 

อนุรักษ์ประเพณี
วันส้าคัญทาง
ศาสนาให๎คงอยูํสืบ
ตํอไป 

กอง 
การศึกษา 

 

๘ จัดโครงการ/กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให๎ด้ารง
สืบทอดไป 

จัดหรือเข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ๎าบรมราชินีนาถ  ใน
พื้นที่ต้าบลท๎ายหาด 

๕๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมงาน
โครงการ/กิจกรรม 
มีความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีส้านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด 
 

 

๓๗ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ สํงเสริม  สนับสนุน  
การศึกษา  เรียนรู๎  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
ภาษา  วิถีชีวิต  ของ
ประเทศเพื่อนบ๎าน  เพื่อ
รองรับการเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เพื่อให๎ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับโอกาสศึกษาเรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
ภาษา  วิถีชีวิต  ของ
ประเทศเพื่อนบ๎าน  เพื่อ
รองรับการเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชน   

๕๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ทุกคนมีความรู๎
เกี่ยวกับ  ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา 
และวิถีชีวิตของ
ประเทศเพื่อนบ๎าน  
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๘๐   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับโอกาสศึกษา
เรียนรู๎
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  ภาษา  
วิถีชีวิต  ของ
ประเทศเพื่อนบ๎าน  
เพื่อรองรับการเข๎า
สูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ส้านักงานปลัด 
/ 

กอง 
การศึกษา  

 

๑๐ สํงเสริม  สนับสนุน   
การด้าเนินงานสภาเด็ก   
สภาองค์กรชุมชน   
สภาวัฒนธรรมต้าบล 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุนการ
ด้าเนินงานของสภาเด็ก  
สภาองค์กรชุมชน   
สภาวัฒนธรรมต้าบล 

สนับสนุนงบประมาณ  อาคาร  
สถานท่ี  บุคลากร  ในการ
ด้าเนินการตําง ๆ 

๓๐,๐๐๐  - - การด้าเนินงาน
ของสภาเด็ก  สภา
องค์กรชุมชน  
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

การด้าเนินงาน
ของสภาเด็ก  สภา
องค์กรชุมชน   
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลได๎รับการ
สนับสนุน 

กอง 
การศึกษา 

 

๑๑ จัดโครงการ/กิจกรรมของ
ทางราชการ  หรือจัดงาน  
รํวมงาน  เนื่องในโอกาสวัน
ส้าคัญตําง ๆ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด
หรือเพื่อให๎ประชาชน
เล็งเห็นความส้าคัญตําง ๆ 
ของทางราชการ 

พื้นที่ต้าบลท๎ายหาดและพื้นที่ท่ี
จัดโครงการ/กิจกรรม/งาน 

๕๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนมี
โอกาส เข๎ารํวม
โครงการ/กิจกรรม 
วันส้าคัญตํางๆ 
เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๕๐ 

อนุรักษ์และ 
สืบทอด วันส้าคัญ
ตําง ๆ ของทาง
ราชการให๎คงอยูํ
ตํอไป 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

๓๘ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๒ สนับสนุนการด้าเนินงาน
โครงการที่เป็นนโยบายของ
รัฐบาลหรือหนํวยงาน
ราชการอื่นหรือองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 

เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล/หรือเพื่อให๎การ
สนับสนุนความรํวมมือแกํ
หนํวยงานราชการหรือ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอื่น ๆ 

สนับสนุนงบประมาณสถานท่ี  
บุคลากร  ในการด้าเนินงาน
ของหนํวยงานราชการอื่น หรือ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น 

๑๐๐,๐๐๐  - - โครงการที่เป็น
นโยบายของ
รัฐบาลหรือ
หนํวยงานราชการ 
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นทุก
โครงการได๎รับการ
สนับสนุน 

มีการด้าเนินการ
เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและ
สนับสนุนความ
รํวมมือกับ
หนํวยงานราชการ
หรือองค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอื่น 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๓ ปกปูองสถาบัน เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-  จัดโครงการปกปูองสถาบัน 
-  จัดกิจกรรมรณรงค ์
-  เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม/
งานท่ีหนํวยงานอ่ืนจัด 

๑๐๐,๐๐๐  - - ประชาชนทุกคนมี
ความจงรัก 
ภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนมีส้านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณและ
จงรักภักดีใน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๔ อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีไทย 

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพรํ
ศิลปะวัฒนธรรม 

ประชาชน  หมูํที่ ๑ – ๖ 
ต้าบลท๎ายหาด 

๓๐,๐๐๐  - - ร๎อยละความพึง
พอใจของชุมชน
ตํอการมีสํวนรํวม
ในกิจกรรมการ
ท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ร๎อยละ ๘๐ 

อนุรักษ์และ
เผยแพรํ
ศิลปะวัฒนธรรม 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

๓๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  สร้างเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร๎อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ตั้งจุดบริการประชาชนใน
วันหยุดเทศกาลปีใหมํ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ชํวงเทศกาลปีใหมํ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนชํวง
เทศกาลปีใหมํ  จ้านวน  ๑  
ครั้ง 

๑๕,๐๐๐  - - ประชาชนท่ีมารับ
บริการร๎อยละ  ๘๐  
เดินทางด๎วยความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินใน
การเดินทางชํวง
เทศกาล 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

๒ ตั้งจุดบริการประชาชนใน
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ชํวงเทศกาลสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และจัดตั้ง
จุดบริการประชาชนชํวง
เทศกาลสงกรานต์  จ้านวน  ๑  
ครั้ง 

๑๕,๐๐๐  - - ประชาชนท่ีมารับ
บริการร๎อยละ  ๘๐  
เดินทางด๎วยความ
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินใน
การเดินทางชํวง
เทศกาล 

ส้านักงาน
ปลัด 

 

 
๔๐ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ จัดหาถังดับเพลิง  เพื่อเป็นการบรรเทา 
สาธารณภัยในกรณีเกิด
เหต ุ

จัดหาถังดับเพลิง  จ้านวน  
๒๐  ถัง  ติดตั้งบริเวณแหลํง
ชุมชน 

๒๕,๐๐๐  - - อัคคีภัยลดลงร๎อย
ละ ๙๐ 

มีถังดับเพลิง
ส้าหรับใช๎ในการ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๔ จัดหากระจกสํองทางโค๎ง เพื่อปูองกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

กระจกสํองทางโค๎ง   ๑๐๐,๐๐๐  - - อุบัติเหตุทางถนน
ทางโค๎งลดลงร๎อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎
รถ  ใช๎ถนน   

ส้านักงานปลัด 
 

๕ จัดท้าปูายบอกทาง  ปูาย
จราจรตําง ๆ ภายในต้าบล
ท๎ายหาด 

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดท้าปูายบอกทาง  ปูาย
จราจรติดตั้งบริเวณถนนหรือ
จุดอันตราย 

๒๐๐,๐๐๐  - - อุบัติเหตุจราจรลด
น๎อยลง 

ประชาชนผู๎ใช๎
ถนนมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๖ โครงการจัดหาและติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือน 
(ไฟกระพริบ) 

เพื่อปูองกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดหาและติดตั้งไฟสัญญาณ
เตือน (ไฟกระพริบ)  บริเวณ
ทางแยก 

๑๐๐,๐๐๐  - - อุบัติเหตุทางถนน
ทางแยกลดลงร๎อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎
รถ  ใช๎ถนน   

ส้านักงานปลัด 
 

๗ จัดอบรม/ทบทวนหรือเข๎า
รํวมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับ
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อให๎การปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดหรือเข๎ารํวมโครงการอบรม/
ทบทวนให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยให๎แกํ
สมาชิกศูนย์ อปพร.อบต. 
ท๎ายหาด เจ๎าหน๎าที่ อบต. 
ท๎ายหาด และประชาชน
ผู๎สนใจ 

๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผู๎เข๎ารับการ
อบรม/ทบทวน 
มีความรู๎และมี
ศักยภาพการ 
ปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกัน
และ 
บรรเทาสาธารณ
ภัย  มีประสิทธิภพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

๔๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ สนับสนุน สํงเสริม ชํวยเหลือ 
หรือ สงเคราะห์แกํประชาชน
ผู๎ได๎รับความเดือดร๎อนจาก 
สาธารณภัย ภัยพิบัติหรือ
ผู๎ประสบภัยตําง ๆ 

เพื่อบรรเทาหรือแก๎ไข
ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนผู๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจาก 
สาธารณภัย ภัยพิบัติหรือ
ผู๎ประสบภัยตําง ๆ 

ให๎ความชํวยเหลือเงิน  สิ่งของ
เครื่องใช๎  ที่อยูํอาศัยแกํ
ผู๎ประสบภัยตําง ๆ 

๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู๎รับ
ความเดือดร๎อน
หรือผู๎ประสบภัย
ทุกคนได๎รับ
ชํวยเหลือ 

ประชาชนผู๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อนจาก
สาธารณภัย ภัยพิบัติ
หรือผู๎ประสบภัย
ตํางๆได๎รับความ
ชํวยเหลือ 

ส้านักงานปลัด 
 

๙ ติดตั้งกล๎องวงจรปิดในพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

พื้นที่  หมูํที่  ๑ - ๖ ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลดลง  
ร๎อยละ  ๕๐% 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  สร้างเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๒  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนการปูองกัน  แก๎ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู๎ติดยาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติดต้าบลท๎ายหาด 

เพื่อให๎เด็ก  เยาวชน   
ได๎รับรู๎และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัย 
ของยาเสพติด 

จัดโครงการ / กิจกรรม 
อบรม/รณรงค์ ให๎ความรู๎แกํ 
เด็ก และเยาวชน 

๔๐,๐๐๐  - - เด็กและเยาวชน 
ร๎อยละ ๑๕ ได๎เข๎า
รับการอบรมให๎
ความรู๎ถึงปัญหา
และพิษภัยของ 
ยาเสพติด 

เด็ก  เยาวชน   
ได๎รับรู๎และ
รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของ 
ยาเสพติด 

ส้านักงานปลัด 
 

๒ สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม  
To  Be  Number  One 

เพื่อให๎การด้าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม To  
Be  Number  One  ใน
พื้นที่ต้าบลเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 

สนับสนุนชมรม  To  Be  
Number  One  ในพื้นที่
ต้าบลท๎ายหาด   

๒๐,๐๐๐  - - ชมรม  To  Be  
Number  One 
ในพื้นที่ต้าบล 
ท๎ายหาด  ได๎รับ
การสนับสนุน 

การด้าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 
To  Be Number 
One   ในพ้ืนท่ี
ต้าบลเป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

๔๓ 

ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  สร้างเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๓  แนวทางการพัฒนาปูองกันและแก๎ไขปัญหาสังคม  การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานตํางชาติ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ รณรงค์/ปูองกันการตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร 

เพื่อให๎เด็ก  เยาวชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจและ
รู๎จักการปูองกันการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

จัดโครงการ/กิจกรรม  อบรม/
รณรงค์ ให๎ความรู๎แกํเด็ก  
เยาวชน   

๕๐,๐๐๐  - - -  เด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์กํอนวัย
อันควรลดลงร๎อย
ละ  ๕๐ 
-  เด็กและเยาวชน
ร๎อยละ  ๑๕  ได๎
เข๎ารับการอบรม
ให๎ความรู๎เพื่อปูอง 
กันการตั้งครรภ์ 

เด็ก  เยาวชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และรู๎จักการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์กํอนวัย
อันควร 

กอง
สาธารณสุข / 

รพ.สต. 
ท๎ายหาด 

 
 

๒ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
กระท้ารุนแรงตํอเด็กและสตรี 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการกระท้า
รุนแรงตํอเด็กและสตรี 

-  จัดกิจกรรมให๎ความรู๎/
รณรงค ์
-  ให๎การสนับสนุนการ
ด้าเนินงานแกํหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

๓๐,๐๐๐  - - การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการ
กระท้ารุนแรงตํอ
เด็กและสตรีลด
น๎อยลง   
ร๎อยละ๒๐ 

ประชาชนมีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

ผ.๐๑ 

๔๔ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health Tourism) การท่องเที่ยว เพื่ออายุวัฒนะ  
(Spa and Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน  ( Cultural and Community based Tourism) และการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ( Senior Tourism) 
โดยสอดคล้องกับทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และนักท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๒  สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร/ประมง  และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง  เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้ง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๔  พัฒนาและปรังปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนและ  OTOP  ให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  กรประชาสัมพันธ์ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.๐๑ 



๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๑  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน/เครือขํายอาชีพ  การพัฒนาการผลิต  และจ้าหนํายผลิตภัณฑ์  เกษตรกรรม  การประมง  การ

ลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการเพ่ือสร๎างงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให๎กลุํมอาชีพตําง ๆ 
ในต้าบลมีเงินทุน
หมุนเวียนส้าหรับใช๎ใน
การลงทุนประกอบอาชีพ 
และเพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได๎ให๎แกํตนเองและ
ครอบครัว 

ให๎ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแกํ
กลุํมอาชีพในต้าบล 

๖๐๐,๐๐๐  - - กลุํมอาชีพใน
ต้าบลท๎ายหาด มี
เงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ  
๒๐   

กลุํมอาชีพตําง ๆ 
ในต้าบลมีเงินทุน
หมุนเวียนส้าหรับ
ใช๎ในการลงทุน
ประกอบอาชีพ 
และเพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได๎เพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๒ พัฒนาและสํงเสริมการ
ด้าเนินงานศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพื่อให๎การด้าเนินงาน
และการบริหารจัดการ
ของศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร  
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดสรรงบประมาณเป็น
คําใช๎จํายในการด้าเนินงานของ
ศูนย์ เชํน คําเบี้ยประชุม คํา
วัสดุ ฯลฯ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 - - การด้าเนินงาน
ของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

การด้าเนินงาน
ของศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๓ ปลํอยพันธ์ุสัตว์น้้าลงสูํแมํน้้า
ล้าคลอง 

เพื่อเพ่ิมจ้านวนพันธุส์ัตว์
น้้าลงสูํแมํน้้าล้าคลอง 

ปลํอยพันธุ์สัตว์น้้าลงสูํแมํน้้า
แมํกลอง   

๑๐๐,๐๐๐  - - สัตว์น้้าในแมํน้้า 
แมํกลองเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถจับสัตว์น้้า
มาบริโภคและ
จ้าหนํายเป็น
รายได๎เสริม 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

๔๕ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร /
วิสาหกิจชุมชน/เกษตรอาสา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
/วิสาหกิจชุมชน/เกษตร
อาสา 

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี   

๑๕๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถํายทอด 
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร /
วิสาหกิจชุมชน/
เกษตรอาสามี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๕ ปูองกันและก้าจัดด๎วงแรด
ด๎วยเช้ือราเขียว 

เพื่อปูองกันและก้าจัด 
ด๎วงแรด   

อบรมกลุํมเกษตรกร ๖๐,๐๐๐  - - การแพรํระบาด
ของด๎วงแรด 
ลดลงร๎อยละ ๕๐ 

ความเสียหายของ
ผลิตทางการ
เกษตรลดลง 

ส้านักงานปลัด 
 

๖ สํงเสริมการปลูกไม๎ผลสวน
หลังบ๎าน 

สํงเสริมอาชีพเกษตรกร
แบบพอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนมีไม๎ผลที่
ปลอดสารพิษไว๎บริโภคและ
จ้าหนําย   

๕๐,๐๐๐  - - ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมโครงการร๎อย
ละ ๘๐ มีรายได๎
เพิ่มขึ้นและ
รายจํายลดลง 

ลดรายจํายใน
ครัวเรือนของ
ประชาชน 

ส้านักงานปลัด 
 

๗ ปูองกันก้าจัดแมลงด้าหนาม 
– หนอนหัวด้า 

เพื่อปูองกันและก้าจัด
แมลงด้าหนาม 
หนอนหัวด้า 

อบรมให๎ความรู๎แกํกลุํม
เกษตรกร/จัดหาแตนเบียน
ก้าจัดแมลงด้าหนาม  หนอน
หัวด้า 

๓๐,๐๐๐  - - การแพรํระบาด
ของแมลงด้าหนาม  
หนอนหัวด้า ลดลง
ร๎อยละ ๕๐ 

ความเสียหายของ
ผลิตทางการ
เกษตรลดลง 

ส้านักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

๔๖ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ ปูองกันก้าจัดแมลงวันผลไม๎ เพื่อก้าจัดแมลงวันผลไม๎ อบรมให๎ความรู๎แกํกลุํม
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐  - - ผลผลิตของเกษตร
เสียหายจาก
แมลงวันผลไม๎ลด
น๎อยลง  ร๎อยละ 
๕๐ 

แมลงวันผลไม๎มี
จ้านวนลดน๎อยลง 

ส้านักงานปลัด 
 

๙ ปูองกันก้าจัดโรครากเนํา 
โคนเนํา 

เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดและก้าจัดศัตรูพืช 

อบรมให๎ความรู๎แกํกลุํม
เกษตรกร 

๓๐,๐๐๐  - - การแพรํระบาด
ของศัตรูพืชลด
น๎อยลง 

ผลผลิตของ
เกษตรกรมี
คุณภาพดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๐ สํงเสริมอาชีพในชุมชน 
 

เพื่อสํงเสริมกลุํมอาชีพให๎
มีการพัฒนาความรู๎  
ทักษะ  เพื่อน้าไปพัฒนา
กลุํมอาชีพได๎  และท้าให๎
มีรายได๎เพิ่มขึ้น  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

อบรมให๎ความรู๎กลุํมอาชีพ 
ตําง ๆ ในต้าบลท๎ายหาด   
-  การถักประเป๋า 
-  การท้าขนมหวาน 
-  การท้าอาหารคาว 
-  การเย็บจาก 
-  ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารับการอบรม
มีรายได๎เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ ๒๐ 

กลุํมอาชีพได๎รับ
การสํงเสริมให๎มี
การพัฒนาความรู๎  
ทักษะ เพื่อน้าไป
พัฒนากลุํมอาชีพ
ได๎ และประชาชน 
มีรายได๎เพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๗ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  รูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health Tourism) การท่องเที่ยว เพื่ออายุวัฒนะ  
(Spa and Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน  ( Cultural and Community based Tourism) และการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ( Senior Tourism) 
โดยสอดคล้องกับทรัพยากร และวัฒนธรรมชุมชน 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และนักท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๒  สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร  ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร/ประมง  และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง  เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้ง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๔  พัฒนาและปรังปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อให้การผลิตภาคการเกษตรกรรม/ประมง มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนและ  OTOP  ให้มีความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และน าไปใช้ประโยชน์  เช่น  กรประชาสัมพันธ์ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ.๐๑ 



๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการใช๎และการอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น  การใช๎ภาษาไทยอยํางถูกต๎องควบคูํกับการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ๎านและ

วัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบ๎านเพื่อเตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนงบประมาณ
ด้าเนินการโครงการ 
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนเตรียมความพร๎อมสูํ
ประชาคมอาเซียน   

เพื่อให๎นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีความรู๎
ภาษาจีน เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณให๎แกํ
โรงเรียนท๎ายหาด 
 

๑๘๐,๐๐๐  - - นักเรียนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ภาษาจีน
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการมีความรู๎
ภาษาจีน เพิ่มขึ้น 

โรงเรียน 
ท๎ายหาด 

 

๒ สนับสนุนงบประมาณ
ด้าเนินการโครงการ 
เพิ่มทักษะด๎านภาษาแกํ
เยาวชนสูํอาเซียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎
ด๎านภาษา เพิ่มขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณให๎แกํ
โรงเรียนวัดท๎ายหาด 
(พลอยเจียเส็ง) 

๙๖,๐๐๐  - - นักเรียนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

นักเรียนทุกคนท่ี
เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

โรงเรียน 
วัดท๎ายหาด 

(พลอยเจียเส็ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๘ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริม  และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรักษาเฝ้าระวัง  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ีงยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๕.๑  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ก้าจัดวัชพืชในแหลํงน้้า
สาธารณะ   

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให๎มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสวยงาม   
มีระบบนิเวศน์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีดี 

พื้นที่หมูํท่ี  ๑ - ๖ ๓๐,๐๐๐  - - ระบบนิเวศน์มี
สภาพดีขึ้น  
ร๎อยละ  ๕๐ 

พื้นที่ต้าบลท๎ายหาด 
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและ
สวยงาม  มีระบบ
นิเวศน์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมท่ีดี 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

๔๙ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข๎าง 
ทางถนนภายในต้าบล 
ท๎ายหาด 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให๎มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและสวยงาม 

พื้นที่หมูํท่ี  ๑ - ๖ ๑๐๐,๐๐๐  - - บริเวณสองข๎าง
ทางถนนในพ้ืนท่ี
ต้าบลท๎ายหาด 
ร๎อยละ ๓๐  
มีภูมิทัศน์ท่ีดีขึ้น 

พื้นที่ต้าบล 
ท๎ายหาดมีความ
เป็นระเบียบ 
เรียบร๎อยและ
สวยงาม 

ส้านักงานปลัด 
 

๓ ขุดลอกล้ากระโดงสาธารณะ
ข๎างโรงเรียนท๎ายหาด  หมูํที่  
๕ 

-  เพื่อให๎การไหลเวียน
ของน้้าในล้าคลองเป็นไป
อยํางสะดวก 
-  แก๎ปัญหาล้าคลองตื้น
เขิน 

ขนาดกว๎าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑๕๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๑.๐๐  เมตร 

๑๐๐,๐๐๐  - - -  ปัญหาน้้าเนํา
เสียลดลงร๎อยละ  
๘๐ 
-  การไหลเวียน
ของน้้าดีขึ้น   
ร๎อยละ  ๘๐ 

การไหลเวียนของ
น้้าสะดวกและ 
ล้ากระโดงไมํตื้น
เขิน 

กองชําง 

๔ ขุดลอกล้ากระโดงสาธารณะ
ศาลเจ๎า  หมูํที่  ๓ 

-  เพื่อให๎การไหลเวียน
ของน้้าในล้าคลองเป็นไป
อยํางสะดวก 
-  แก๎ปัญหาล้าคลองตื้น
เขิน 

ขนาดกว๎าง  ๒.๐๐ – ๓.๐๐  
เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร 

๖๕,๐๐๐  - - -  ปัญหาน้้าเนํา
เสียลดลงร๎อยละ  
๘๐ 
-  การไหลเวียน
ของน้้าดีขึ้น   
ร๎อยละ  ๘๐ 

การไหลเวียนของ
น้้าสะดวกและ 
ล้ากระโดงไมํตื้น
เขิน 

กองชําง 

๕ ขุดลอกคลองบางนางจีน
กลางข๎างวัดวชิรคาม  หมูํท่ี  
๔ 

-  เพื่อให๎การไหลเวียน
ของน้้าในล้าคลองเป็นไป
อยํางสะดวก 
-  แก๎ปัญหาล้าคลองตื้น
เขิน 

ขนาดกว๎าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๓๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๑.๕๐  เมตร 

๔๐,๐๐๐  - - -  ปัญหาน้้าเนํา
เสียลดลงร๎อยละ  
๘๐ 
-  การไหลเวียน
ของน้้าดีขึ้น  ร๎อย
ละ  ๘๐ 

การไหลเวียนของ
น้้าสะดวกและ 
ล้ากระโดงไมํตื้น
เขิน 

กองชําง 

  

๕๐ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ ขุดลอกคลองบางนางจีน
กลางและคลองวัดท๎ายหาด  
หมูํที่  ๓ 

-  เพื่อให๎การไหลเวียน
ของน้้าในล้าคลองเป็นไป
อยํางสะดวก 
-  แก๎ปัญหาล้าคลองตื้น
เขิน 

ขนาดกว๎าง  ๓.๐๐  เมตร  
ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๑.๕๐  เมตร 

๑๓๐,๐๐๐  - - -  ปัญหาน้้าเนํา
เสียลดลงร๎อยละ  
๘๐ 
-  การไหลเวียน
ของน้้าดีขึ้น  ร๎อย
ละ  ๘๐ 

การไหลเวียนของ
น้้าสะดวกและ 
ล้ากระโดงไมํตื้น
เขิน 

กองชําง 

๗ ขุดลอกล้ากระโดงสาธารณะ
คลองตาใบแยกซ๎าย   
ชํวงที่  ๒  และ  ชํวงที่  ๓  
หมูํที่  ๖ 

-  เพื่อให๎การไหลเวียน
ของน้้าในล้าคลองเป็นไป
อยํางสะดวก 
-  แก๎ปัญหาล้าคลองตื้น
เขิน 

ขนาดกว๎าง  ๒.๐๐  เมตร  
ยาว  ๕๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๑.๐๐  เมตร 

๖๕,๐๐๐  - - -  ปัญหาน้้าเนํา
เสียลดลงร๎อยละ  
๘๐ 
-  การไหลเวียน
ของน้้าดีขึ้น   
ร๎อยละ  ๘๐ 

การไหลเวียนของ
น้้าสะดวกและ 
ล้ากระโดงไมํตื้น
เขิน 

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  ส่งเสริม  และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรักษาเฝ้าระวัง  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ีงยืน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

๕.๒  แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้้าเสีย 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ จัดเก็บและก้าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให๎ในเขตพื้นท่ีมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและไมํมีแหลํง
แพรํเช้ือโรค 

พื้นที่  หมูํที่  ๑ - ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - - ไมํมีขยะตกค๎างใน
พื้นที่ 

พื้นที่มีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
และไมํมีแหลํงแพรํ
เชื้อโรค 

กอง
สาธารณสุข 

๒ จัดหาถังขยะ  เพื่อจัดหาถังขยะที่ได๎
มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต๎องการในการ
รองรับขยะ 

ถังขยะขนาดความจุ ๑๒๐ 
ลิตร  

๑๐๐,๐๐๐  - - จ้านวนถังขยะ
เพิ่มขึ้น 

มีถังขยะที่ได๎
มาตรฐานและ
เพียงพอกับความ
ต๎องการในการ 

กอง
สาธารณสุข 

 

๕๒ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ สํงเสริมการคัดแยกขยะ  หมูํ
ที่  ๑ - ๖ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
และความสามารถในการ
คัดแยกขยะได๎ 

มีการคัดแยกขยะในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐  - - ขยะทุกชนิดได๎รับ
การคัดแยกและ
ก้าจัดอยํางถูกวิธี 

ประชาชนมีความรู๎
และมีจิตส้านึกใน
การคัดแยกขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

๔ จัดประกวดความสะอาดใน
หมูํบ๎าน  หมูํที่  ๑ – ๖ 
(หน๎าบ๎านนํามอง) 

เพื่อให๎หมูํบ๎านแตํละ
หมูํบ๎านในต้าบลท๎ายหาด
มีความสะอาด 

-  หน๎าบ๎านหน๎ามอง 
-  หมูํบ๎านดีเดํนด๎านความ
สะอาด 

๓๐,๐๐๐  - - หมูํบ๎านในต้าบล
ท๎ายหาด  มีความ
สะอาดเพิ่มขึ้น   
ร๎อยละ  ๕๐ 

หมูํบ๎านในต้าบล
ท๎ายหาดมีความ
สะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๓ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และผู้มา
เยือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ  เอกชนและประชาชน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 

๖.๑  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ จัดตั้งหรือสนับสนุนการ
ด้าเนินงานศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
การจัดซื้อจัดจ๎างระดับอ้าเภอ   

เพื่อให๎การจัดซื้อจัดจ๎าง
ของ อบต. เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ด้าเนินงานศูนย์ข๎อมูลขําวสาร
จัดซื้อจัดจ๎างระดับอ้าเภอ 

๒๕,๐๐๐  - - การจัดซื้อจัดจ๎าง
ของ อบต. ทุกครั้ง 
เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 

การจัดซื้อจัดจ๎าง
ของ อบต. เป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

๕๔ 

ผ.๐๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ จัดประชาคมหมูํบ๎าน - เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต๎องการของ
ประชาชนน้ามา
ประกอบการจัดท้าแผน 
พัฒนาท๎องถิ่น 
- เพื่อให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

ประชาชน  หมูํที่  ๑ – ๖  
ต้าบลท๎ายหาด 

๓๐,๐๐๐  - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
เพิ่มขึ้น 

- ประชาชนมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 
- โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนามา
จากปัญหาและ
ความต๎องการของ
ประชาชน 

ส้านักงานปลัด 
 

๓ จัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อให๎การจัดเก็บรายได๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

พื้นที่  หมูํที่  ๑ -๖ ๕๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การจัดเก็บรายได๎
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๕๐ 

อบต.สามารถ
จัดเก็บรายได๎
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

๔ ชํวยเหลือ  สนับสนุนการ
เลือกตั้ง  การลงประชามติ
ตําง ๆ 

เพื่อชํวยเหลือและ
สนับสนุนการเลือกตั้งการ
ลงประชามติตําง ๆให๎
เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

สนับสนุนงบประมาณ  สถานท่ี
และบุคลากร  ในการเลือกตั้ง 

๑๐๐,๐๐๐  - - การเลือกตั้งการลง
ประชามติเป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อย 

การเลือกตั้งการลง
ประชามติตําง ๆ 
ให๎เป็นไปด๎วย
ความเรียบร๎อย 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๕ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น
และผู๎บริหารท๎องถิ่น 

เพื่อให๎การจัดการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่นและ
สมาชิกสภาท๎องถิ่นใน
กรณีครบวาระและใน
กรณีเลือกตั้งซํอมเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

จัดการเลือกตั้งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นและสมาชิกสภาฯ   
ในพื้นที่  หมูํที่  ๑ - ๖ 

๒๐๐,๐๐๐  - - การเลือกตั้งเป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อยไมํมีเรื่อง
ร๎องเรียน 

การจัดการ
เลือกตั้งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นและ
สมาชิกสภาท๎อง 
ถิ่นในกรณีครบ
วาระและในกรณี
เลือกตั้งซํอมเป็น 
ไปด๎วยความ
เรียบร๎อย 

ส้านักงานปลัด 
 

๖ จัดท้าวารสารหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด้าเนินงานของหนํวยงาน
สถานท่ีส้าคัญหรือสถานท่ี
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

จัดท้าวารสารหรือเอกสาร
เผยแพรํ 

๓๐,๐๐๐  - - ประชาชนท่ัวไป
รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
การด้าเนินงาน
ของหนํวยงาน
สถานท่ีส้าคัญหรือ
สถานท่ีท๎องเที่ยว
ในพื้นที่เพ่ิมขึ้น  
ร๎อยละ  ๕๐ 

ประชาสัมพันธ์
การด้าเนินงาน
ของหนํวยงาน
สถานท่ีส้าคัญหรือ
สถานท่ีทํองเที่ยว
ในพื้นที่ 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

๕๖ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ อบรมให๎ความรู๎ / 
ประชาสัมพันธ์เพื่อให๎
ประชาชนมีความเข๎าใจ   
การมีสํวนรํวมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง   
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เข๎าใจในการมีสํวนรํวม
ของประชาชนเกี่ยวกับ
การเมือง  การปกครอง  
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

-  จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชน   
-  จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรํความรู๎ฯ 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู๎เข๎ารับการอบรม 
ร๎อยละ  ๘๐  มี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู๎
เข๎าใจในการมีสํวน
รํวมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมือง  
การปกครอง   
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส้านักงานปลัด 
 

๘ จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู๎ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ประชาชนควร
รู๎เพิ่มมากขึ้น 

จัดโครงการอบรมฯ  จ้านวน  
๑  ครั้ง   

๓๐,๐๐๐  - - ประชาชนร๎อยละ  
๓  ได๎รับการ
อบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู๎ 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู๎
เพิ่มมากข้ึน 

ส้านักงานปลัด 
 

๙ จัดท้า/สนับสนุนการจัดท้า
แผนและการจัดเก็บข๎อมูล
ตําง ๆ  

 -เพื่อให๎การจัดท้า
แผนพัฒนา และแผน
ชุมชนเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย ถูกต๎องตาม
ระเบียบ 
 -เพื่อให๎การจัดเก็บข๎อมูล
ตําง ๆเป็นไปอยํางถูกต๎อง
และเรียบร๎อย 

แผนพัฒนาสามป ีแผนชุมชน 
และข๎อมูลพื้นฐานระดับ
ครัวเรือนภายในต้าบล 

๑๐๐,๐๐๐  - - การจัดท้า
แผนพัฒนาและ
การจัดเก็บข๎อมูล
ตําง ๆ มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

 -  การจัดท้า
แผนพัฒนา และ
แผนชุมชนเป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อย ถูกต๎อง
ตามระเบียบ 
 - การจัดเก็บ
ข๎อมูลตําง ๆ
เป็นไปอยําง
ถูกต๎องและ
เรียบร๎อย 

ส้านักงานปลัด 
/  

กองคลัง 

๕๗ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐ เพิ่มศักยภาพให๎แกํ บุคลากร 
อบต.ท๎ายหาด 

เพื่อเพ่ิมความรู๎ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎กับบุคลากร
ในท๎องถิ่น 

อบรม/ศึกษาดูงาน ๒๕๐,๐๐๐  - - ผู๎ที่เข๎ารํวม
โครงการทุกคนมี
ความรู๎ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

บุคลากรในท๎องถิ่น
มีความรู๎ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
เพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๑ อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให๎แกบํุคลากร อบต.ท๎ายหาด 

เพื่อปลูกฝังคํานิยมและ
จิตส้านึกเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 

อบรมให๎ความรู๎ด๎าน 
คุณธรรม จริยธรรม ให๎แกํ
บุคลากร อบต.ท๎ายหาด 

๖๐,๐๐๐  - - ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

บุคลากร อบต.
ท๎ายหาดใน
ท๎องถิ่นมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๒ อบต.ท๎ายหาดสัญจร เพื่อรับทราบข๎อมูล 
ปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนเผยแพรํผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. ให๎
ประชาชนทราบและเพื่อ
ให๎บริการหรืออ้านวย
ความสะดวกให๎แกํ
ประชาชน 

จัดหรือรํวมโครงการฯ  ใน
พื้นที่ต้าบลท๎ายหาด 

๘๐,๐๐๐  - - ประชาชน 
ร๎อยละ  ๑๕   
มาใช๎บริการออก
หนํวยฯ 

ประชาชนมีโอกาส
เสนอปัญหาและ
ความต๎องการตํอ
หนํวยงานท่ีเกี่ยว 
ข๎องได๎รับรู๎ผลการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.และได๎รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการรับ
บริการ 

ส้านักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 

 

๕๘ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ สนับสนุนและสํงเสริมที่อําน
หนังสือพิมพ์/วารสารประจ้า
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

พื้นที่  หมูํที่  ๑ - ๖ ๒๐,๐๐๐  - - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารตําง ๆ 
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๓๐ 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และข๎อมูล
ขําวสารอยําง
ทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

ส้านักงานปลัด 
 

๑๔ ตรวจสอบแนวเขตที ่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อให๎ทราบแนวเขต 
ล้ากระโดงสาธารณะที่
ชัดเจน 

หมูํที่  ๑ – ๖  ต้าบลท๎ายหาด ๑๐๐,๐๐๐  - - ไมํสามารถรุกล้้าที่
ล้ากระโดง
สาธารณะ 

ทราบแนวเขต 
ล้ากระโดง
สาธารณะที่ชัดเจน 

กองชําง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๙ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๑  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และผู้มีเยือน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๒  พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ  เอกชนและประชาชน  
 กลยุทธ์  ข้อ  ๓  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 

๖.๒  แนวทางการพัฒนากํอสร๎าง /การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  และการบ้ารุงรักษา/จัดหา  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ในส้านักงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ พัฒนาการบริหารจัดการของ
หนํวยงาน 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการของหนํวยงานให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

-  จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช๎ของ
หนํวยงาน 
-  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของ
หนํวยงาน 

๓๐๐,๐๐๐  - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจการ
บริหารจัดการของ
หนํวยงานเพิ่มขึ้น   
ร๎อยละ  ๕๐ 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการของ
หนํวยงานให๎มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านัก 
งานปลัด  

/ 
กองคลัง  

/ 
กองชําง  

/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 
/ 

กองการศึกษาฯ 

ผ.๐๑ 

๖๐ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ จัดซื้อ  ปรับปรุง  ซํอมแซม  
บ้ารุงรักษาและรื้อถอน /
ท้าลายวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน 

เพื่อจัดซื้อ  ปรับปรุง  
ซํอมแซม  บ้ารุงรักษา
และรื้นถอน/ท้าลายวัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อ  ปรับปรุง  ซํอมแซม  
บ้ารุงรักษาและรื้นถอน/
ท้าลายวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน 

๕๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๕๐ 

การด้าเนินงาน
และการบริหาร
จัดการของ
หนํวยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านัก 
งานปลัด  

/ 
กองคลัง  

/ 
กองชําง  

/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 
/ 

กองการศึกษาฯ 
๓ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉีดพํน

แรงดันสูง 
เพื่อให๎การก้าจัดศรัตรูพืช
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเครื่องฉีดพํนแรงดันสูง  
จ้านวน  ๑  เครื่อง 

๕๐,๐๐๐  - - ก้าจัดศรัตรูพืชมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๓๐ 

ก้าจัดศรัตรูพืชมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส้านักงานปลัด 

๔ จัดหารถจักรยานยนต ์
ไว๎ใช๎ในงานราชการ 

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี 

รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐  
ซีซี  จ้านวน  ๑  คัน  

๕๐,๐๐๐  - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

มียานพาหนะ
ส้าหรับใช๎ในการ
ปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี 

กองชําง 

๕ ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ   เพื่อแก๎ไขปัญหาน้้าเสีย
จากการบีบอัดขยะไหลลง
สูํถนน 

-  จัดท้าระบบรองรับน้้าเสีย
จากการบีบอัดขยะ  

๕๐,๐๐๐  - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  เพิ่มขึ้น  
ร๎อยละ  ๑๐๐ 

ไมํมีน้้าเสียจาก
การบีบอัดขยะ
ไหลลงสูํถนน 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

๖๑ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ กํอสร๎างก้าแพงกันดิน พร๎อม
รั้ว คสล. (บริเวณที่จะ
กํอสร๎างอาคารที่ท้าการ 
อบต.แหํงใหม)ํ  หมูํที่  ๔  
ต้าบลท๎ายหาด 
 
 

-  เพื่อปูองกันดินท่ีถมไว๎
พังทลาย 
-  เพื่อแสดงอาณาเขต
ที่ดินและปูองกันการ
โจรกรรมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กํอสร๎างก้าแพงกันดิน พร๎อม
รั้ว คสล. (บริเวณที่จะกํอสร๎าง
อาคารที่ท้าการ อบต.แหํงใหมํ
หมูํที่  ๔  ต้าบลท๎ายหาด  
ได๎แก ํ
๑.  กํอสร๎างก้าแพงกันดิน  
ยาว  ๑๒๒.๐๐  เมตร  สูง  
๑.๕๐  เมตร 
๒.  กํอสร๎างรั้ว  คสล. ยาว  
๓๔๘.๐๐  เมตร  สูง  ๒.๐๐  
เมตร 

๒,๐๐๐,๐๐๐  - - -  ดินที่ถมไว๎ไมํ
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
-  ไมํมีการ
โจรกรรมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

-  ดินที่ถมไว๎ไมํ
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนว
อาณาเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
และปูองกันการ
โจรกรรมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

กองชําง 

๗ กํอสร๎างอาคารที่ท้าการ
องค์การบริหารสํวนต้าบล
ท๎ายหาด  (แหํงใหมํ)  หมูํที่  
๔  ต้าบลท๎ายหาด 

-  เพื่อให๎การบริหาร
จัดการมีประสทิธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  เพื่อให๎ประชาชน
ผู๎รับบริการได๎รับความ
สะดวกและมีความพึง
พอใจมากข้ึน 

กํอสร๎างที่ท้าการองค์การ
บริหารสํวนต้าบลท๎ายหาด  
(แหํงใหมํ)  หมูํที่  ๔  จ้านวน  
๑  แหํง   

๑2,๐00,000  - - -  การบริหาร
จัดการหนํวยงานมี
ประสิทธิภาพ  
เพิ่มขึ้น  ร๎อยละ  
๓๐ 
-  ประชาชน
ผู๎รับบริการได๎รับ
ความสะดวกและ
มีความพึงพอใจ
มากขึ้น  ร๎อยละ  
๓๐ 

-  การบริการ
จัดการของ
หนํวยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  ประชาชน
ผู๎รับบริการได๎รับ
ความสะดวกและ
มีความพึงพอใจ
มากขึ้น 

กองชําง 

 

 

 

๖๒ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ จัดหารถบรรทุกขยะ   เพื่อให๎การจัดเก็บขยะ
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดหารถบรรทุกขยะ  ขนาด  
๖  ต๎น  ๖  ล๎อ  ปริมาตร
กระบอกสูบไมํต่้ากวํา  ๖,๐๐๐  
ซีซี   
-  แบบอัดท๎าย  

๒,๓๐๐,๐๐๐  - - ขยะในพ้ืนท่ีถูก
น้าไปก้าจัดอยําง
ถูกวิธีโดยไมํมีขยะ
ตกค๎าง 

การจัดเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๓ 


