
ยุทธศาสตร์การพฒันา อบต.ท้ายหาด

1.1 วสิยัทศัน์การพฒันา

“บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี มีการอนุรักษธ์รรมชาติเพื่อการท่องเท่ียว ส่งเสริมการศึกษา พฒันาสงัคม

อาหารปลอดสารพิษ ระดมความคิดเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน”

1.2 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง 3 ปี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยหาด ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี

โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญัของการพฒันาในแต่ละดา้นไว้ ดงัต่อไปน้ี

1.2.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพฒันา

1) ก่อสร้างปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน คลองตามเสน้ทางสายหลกัภายในตาํบล

2) พฒันาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

1.2.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพฒันา

1) สนบัสนุนการสงเคราะห์ราษฎร

2) ส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม

1.2.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยืน

1) รณรงคส์ร้างจิตสาํนึก

2) จดัหาท่ีรองรับขยะ

3) ส่งเสริมและพฒันาริมฝ่ังแม่นํ้ าแม่กลองใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว

1.2.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการและส่งเสริมประชาธิปไตย

แนวทางการพฒันา

1) การส่งเสริมสนบัสนุนใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

2) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน

4) การพฒันาปรับปรุง ระบบการบริหารจดัการองคก์รท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

1.2.5 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมการศึกษา

1) ประสาน ส่งเสริม และร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการเกณฑเ์ดก็เขา้เรียนตาม พรบ.การศึกษา ภาค
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2) ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการศึกษา

3) ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน

4) ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจท่ีแขง็แรงสมบูรณ์

5) ส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคม

6) สนบัสนุนทางดา้นบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในสาขาท่ีขาดแคลน และพฒันาบุคลากรใน

สถานท่ีศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

1.2.6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมและฟ้ืนฟูอาชีพของราษฎร กลุ่มอาชีพให้มีการพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ คุณภาพและ

รายได้

แนวทางการพฒันา

1) จดัฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการจดัการองคก์ร และกลุ่ม

2) สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันากลุ่มอาชีพ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานผลผลิต

3) จดัตั้งหรือส่งเสริมการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพของราษฎร

1.2.7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธาณสุข

แนวทางการพฒันา

1) เร่งการสร้างสุขภาพเชิงรุก

2) การสร้างความเขม้แขง็ของภาคประชาสงัคมเพ่ือสุขภาพ

1.3 กรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวดั

สมุทรสงคราม

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และสาธารณูปโภค

แนวทางการพฒันา

1) พฒันาดา้นก่อสร้าง ปรับปรุง บาํรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานใหไ้ด้

มาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน

2) พฒันาระบบการจราจรทั้งทางบกและทางนํ้า

3) การจดัทาํผงัเมืองรวม

4) การจดัระเบียบเมือง



1.3.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพฒันา

1) การสร้างจิตสาํนึก และความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

2) การอนุรักษ์ พฒันาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาระบบนิเวศน์พ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย

1.3.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษ์ ประวตัศิาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิน่

แนวทางการพฒันา

1) อนุรักษแ์ละปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

2) ส่งเสริม สนบัสนุน สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ และดาํรงไวซ่ึ้งศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาอนั

ดีงาม รวมถึงโบราณสถาน โบราณวตัถุ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

1.3.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา คุณภาพชีวติและเสริมสร้างสังคมเข้มแขง็

แนวทางการพฒันา

1) ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา เดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป

2) ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื

3) พฒันาคุณภาพชีวติ สร้างโอกาสทางการศึกษา และเพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

5) การพฒันาและส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐานอยา่งทัว่ถึง

6) ส่งเสริมสนบัสนุน การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ

7) เสริมสร้างสุขภาพอนามยัใหแ้ก่ เดก็ เยาวชน และประชาชน ใหมี้สุขภาพกาย สุขภาพใจ แขง็แรง

8) ส่งเสริมสนบัสนุน การป้องกนัและแกไ้ขปัญญายาเสพติด

9) ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัระเบียบสงัคม และการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสงัคม

10) ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัการสวสัดิการและการใหค้วามช่วยเหลือ เดก็ สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการ

ผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ดเช้ือเอดส์ ใหพ้อเพียงและทัว่ถึง

11) ส่งเสริมสนบัสนุน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็

12) ส่งเสริมการพฒันาสถาบนัครอบครัวใหมี้ความเขม้แขง็

13) ส่งเสริมสนบัสนุน กระบวนการพฒันาชุมชนและการพฒันาสวสัดิการสงัคม

14) ส่งเสริมสนบัสนุน ดา้นกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ

15) ส่งเสริมสนบัสนุน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

16) ส่งเสริมสนบัสนุน การบริหารจดัการ เก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

17) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในชีวิตและ ทรัพยสิ์นโดยใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วม

18) พฒันาระบบป้องกนัภยัใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยั



1.3.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมการท่องเทีย่ว

แนวทางการพฒันา

1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการสร้างสมดุลของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

2) ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว

3) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางลาํคลอง และสนบัสนุนการท่องเท่ียวการเกษตรเชิงอนุรักษ์

4) เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและทอ้งถ่ิน ในการดูแลจดัการฐานอนุรักษท์รัพยากรดา้นการท่องเท่ียว

1.3.6 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจยัง่ยืน

แนวทางการพฒันา

1) ส่งเสริมสนบัสนุน ความสามารถของภาครัฐ เอกชน องคก์รชุมชน/เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการจา้งงานและเพิ่ม

รายได้

2) ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน

3) ส่งเสริมดา้นการเกษตร การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว

4) ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส

1.3.7 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านพฒันาแหล่งนํา้

แนวทางการพฒันา

1) พฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค

2) พฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร

3) พฒันาแหล่งนํ้าเพ่ือการท่องเท่ียว

4) การบริหารจดัการป้องกนันํ้ าเคม็ในพ้ืนท่ีการเกษตร

1.3.8 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการ การปกครองและการส่งเสริมประชาธิปไตย

แนวทางการพฒันา

1) การส่งเสริม สนบัสนุน การปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย

2) การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน

3) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่ประชาชน

5) การพฒันาปรับปรุง ระบบการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี และมีประสิทธิภาพ

6) การพฒันาหน่วยงานและบุคลากร โดยนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้

1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม

1.4.1 การพฒันาและส่งเสริมให้จงัหวดัเป็นเมืองอาหารทะเลและผลไม้ปลอดสารพษิ



1) การควบคุมและยกระดบัภาคการประมงใหไ้ดม้าตรฐานและปลอดสารพิษ

2) การควบคุมและยกระดบัการผลิตผกั/ผลไม้ ปลอดสารพิษ

3) พฒันายกระดบัการแปรรูปผลผลิตทางการประมงและเกษตร

4) ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์

1.4.2 การพฒันาจงัหวดัให้เป็นศูนย์กลางการพกัผ่อนและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทางลําคลอง

1) พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางลาํคลอง

2) ส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว

3) การเพ่ิมขีดความสามารถของภาคบริการและองคก์รชุมชน/เครือข่าย เพ่ือส่งเสริมการจา้งงานและเพิ่มรายได้

4) การฟ้ืนฟูและการสร้างความสมดุลของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

5) หา้มประกอบธุรกิจและกิจกรรมบางประเภทท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิง อนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรมอนัดีงาม เช่น แพอาหาร เธคลอยนํ้า สกตูตอร์

1.4.3 การปลุกจติสํานึกให้ชาวสมุทรสงครามรักถิน่กําเนิด อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรมดงีาม

1) การกาํหนดผงัเมืองโดยการกาํหนดและควบคุมประเภท และพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม

2) การปลูกจิตสาํนึกใหรั้กและสนบัสนุนความเจริญของถ่ินกาํเนิด

3) การส่งเสริมการพ่ึงพากนัระหวา่งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง แรงงาน

4) การส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยูแ่ละความมัน่คงปลอดภยัของประชาชน

6) การพฒันาผลิตภรัฑ์ OTOP

7) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตใหป้ระชาชน

8) พฒันาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

9) พฒันาขีดความสามารถผูใ้ชแ้รงงาน และพฒันาระบบการกาํหนดอตัราค่าจา้งขั้นตํ่า

10) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11) ใหเ้กษตรกรมีส่วนรวมในการจดัทาํแผนงาน/โครงการต่างๆ

12) สร้างและพฒันาขีดความสามารถของเครือข่ายในการดูแลผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ

13) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ประชาชนในเชิงรุก

14) เสริมสร้างความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทาํงานแก่ประชาชนกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน

15) พฒันาระบบการบริหารงาน องคก์รและบุคลากรภาครัฐและเอกชน

16) กาํหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

17) พฒันาระบบฐานขอ้มูลเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลความยากจนและอ่ืนๆ

1.4.4 การดาํรงรักษาความเป็นเมืองท่ีมีระบบนิเวศน์สามนํา้

1) การแกไ้ขและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 3 นํ้า

2) การบริหารจดัการนํ้าอยา่งเป็นระบบ



1.5 นโยบายการพฒันาของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

1.5.1 การจดัระเบียบเมือง

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยหาดเป็นเขตควบคุมอาคาร ประชาชนท่ีจะก่อสร้าง ต่อเติมร้ือถอนอาคารตอ้งขออนุญาต

ก่อน

2. การขดุดิน ถมดิน ตอ้งขออนุญาตก่อน

3. กาํแพงกั้นดินตอ้งขออนุญาตจาก อบต.

1.5.2 การควบคุมคุณภาพนํา้

1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยหาดตอ้งดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้าทุกวนัท่ี 5 และ 20 ของทุกเดือน

2. การรักษาความสะอาด

3. มีการจดัเกบ็ขนขยะมูลฝอยทุกวนั

4. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มไม่มี

1.5.3 ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและแนวคดิวสัิยทัศน์

1. ส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกมะพร้าว สม้โอ กลว้ย เป็นตน้

2. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทาํกลว้ยเบรคแตก

3. ส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บา้นในการทาํกิจกรรมเช่น ทาํแชมพู ,นํ้ ายาลา้งจาน,พวงหรีด,ดอกไมจ้นัทน์ เป็นตน้

4. ส่งเสริมการทาํปุ๋ยอินทรียจ์ากวสัดุธรรมชาติ

5. ส่งเสริมการผลิตสินคา้ OTOP ของตาํบล

6. การพฒันาคุณภาพชีวิตและจรรโลงวฒันธรรมอนัดีงาม

7. มีการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกโดยฉีดพน่สารเคมีและแจกทรายอะเบสตามบา้นเรือนของ

ประชาชนและใส่แหล่งนํ้ า

8. มีการส่งเสริมใหค้วามรู้ในดา้นสุขอนามยัแก่ประชาชนและความรู้ดา้นสาธารณสุขมูลฐาน

9. ส่งเสริมการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬาในกลุ่มเดก็เยาวชน และประชาชน

10. การป้องกนัอาชญากรรมและการคุม้ครองและรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน

11. จดัใหมี้การออกตรวจ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตตาํบล โดยสมาชิก อปพร.ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปกครองและเจา้หนา้ท่ีตาํรวจตั้งแต่เวลา 20.00 น. – 05.00 น.



การพฒันาบุคลากร

1. ส่งเสริมใหข้า้ราชการ พนกังานส่วนตาํบล สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน เขา้ฝึกอบรมเพ่ือใหเ้พ่ิมพนูความรู้ สามารถนาํไปปรับ

ใชใ้นการปฏิบติังาน

2. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการประชาชน

3. มีการบริการประชาชนในเวลาพกัเท่ียงวนัและวนัหยดุราชการ

4. มีการออกบริการเคล่ือนในเขตตาํบล
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