
   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ก่อสร้างรางและท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยคุ้งลมทวน  4                  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกยิ่งข้ึน 

-  รางระบายน้ า  คสล.  
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  
ยาว  156.00  เมตร   
ลึกเฉลีย่  0.40 – 0.50  
เมตร  และขนาดกว้าง  
0.40  เมตร  ยาว  
60.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.50  - 0.60  เมตร 
-  ท่อระบายน้ า  คสล.  
ขนาด  Ø  0.40  เมตร  
จ านวน  33  ท่อน  พร้อม
บ่อพักน้ า 

- - 480,000 - พื้นทีบ่ริเวณที่ท า
การก่อสร้างไม่มีน้ า
ท่วมขัง  
จ านวน ๑ แห่ง 

การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ด้านใน 
กศน.ต าบลท้ายหาด ซอย   
ต้นหูกวาง  หมูที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  
ยาว  33.00  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  พร้อมไหล่
ทางหินคลุก 

- - 110,000 - ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรสะดวกขึ้น 
ร้อยละ ๖๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
คุ้งลมทวน 6  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  108.00 เมตร  
หนา  0.15  เมตร  พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก 

- - - 300,000 ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรสะดวกขึ้น 
ร้อยละ ๖๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

 

ลูกระนาดชะลอความเร็ว
บริเวณ  ซอยต้นหูกวาง   
หมู่ที่  2 
 
 

เพื่อชะลอความเร็วใน
การขับขี่ยานพาหนะ
ในพื้นที ่ หมู่ที่  2 

ลูกระนาดยาง  ขนาด  
50x35x5  เซนตเิมตร  
จ านวน  20  แผ่น 
(จ านวน 2 จุด จุดละ 10 
แผ่น)  พร้อมติดตั้ง 

- - 14,000 - ถนนในพ้ืนท่ีมีลูก
ระนาดชะลอ
ความเร็ว จ านวน 
๑๐ แผ่น 

สามารถชะลอ
ความเร็วการขับขี่
ยวดยานในพ้ืนท่ีได ้
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ปรังปรุงสนามฟตุซอล  พร้อม
แผงกั้นและไฟฟ้าส่องสว่าง  
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
สนามฟุตซอลไว้ใช้ใน
การเล่นฟุตซอล 

ขนาดกว้าง  20.20  เมตร  
ยาว  36.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร 

- - - 250,000 ประชาชนมีสนาม
ฟุตซอลไว้ใช้ในการ
เล่นฟุตซอล จ านวน 
๑ แห่ง 

มีสนามฟตุซอลไว้ใช้
ในการเล่นฟุตซอล 

กองช่าง 

 เสรมิผิวถนนแอสฟลัท์ติก -     
คอนกรีต  ซอยชายแหลม       
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  455.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

- - 700,000 - ประชาชนสัญจร
ทางถนน ร้อยละ 
๖๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 ก่อสร้างถนน  คสล. ซอย     
สุขสรรค์  (ช่วง 2)  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  38.00  เมตร   
หนา  0.15  เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก 

- - - 120,000 ประชาชนสัญจร
ทางถนน ร้อยละ 
๘๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ก่อสร้างยกระดับถนน  คสล.  
พร้อมรางและท่อระบายน้ า  
2  ข้าง  บริเวณซอยเย็นศิริ  
หมู่ที่  4 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกยิ่งข้ึน 

-  ถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  
76.00  เมตร  หนา  
0.20  เมตร 
-  รางระบายน้ า  คสล.  
ขนาดกว้าง  0.50  เมตร  
ยาว  70.00  เมตร   
ลึก  0.50 – 0.60  เมตร 
-  ท่อระบายน้ า  คสล.  
คสล.  ขนาด Ø  0.40  
เมตร  จ านวน  11  ท่อน   

- - 400,000 - พื้นที่บริเวณที่ท า
การก่อสร้างไม่มีน้ า
ท่วมขัง จ านวน ๑ 
แห่ง 

การระบายน้ ามี 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ก าแพงป้องกันถนนพังทลาย  
บริเวณคลองบางแสมน้อย  
หมู่ที่  4 (บริเวณโค้งบ้าน   
รองชลอ) 

เพื่อลดการพังทลาย
ของดินที่ถูกน้ ากัด
เซาะ 

ความยาว  15.00  เมตร  
ลึก  1.50  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

- - - 100,000 ผู้ใช้ถนนเกิดความ
ปลอดภัย ร้อยละ 
๘๐  

ป้องกันการพังทลาย
ของดินในพ้ืนท่ีได้ 

กองช่าง 
 

 ซ่อมสะพานต้นไทร  หมู่ที่  4 เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  4.00  เมตร 

- - 72,000 - ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ ร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนสามารถ
การสญัจรไดส้ะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 ซ่อมสะพานนางส าเภา   
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  
ยาว  4.00  เมตร 

- - 48,000 - ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ ร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนสามารถ
การสญัจรไดส้ะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 เสรมิผิวถนน ลาดยาง                 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี                   
ซอยบางหัวกรวด  1  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  300.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร 

- - - 600,000 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ ร้อยละ 
๖๐ 

ประชาชนสามารถ
การสญัจรไดส้ะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 เสรมิผิวถนน ลาดยาง                 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี                   
ซอยบางหัวกรวด  3  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  594.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร 

- - - 1,000,000 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ ร้อยละ 
๘๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 ก่อสร้างยกระดับทางเดินเท้า  
(บริเวณบ้านเจ้แหวน)  พร้อม
เสรมิปากท่อระบายน้ า  ซอย
สุขสมบรูณ์  1  แยกขวาท่ี  1  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

-  ขนาดกว้าง  1.20 – 
1.50  เมตร   
ยาว  199.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
-  ขนาดกว้าง  3.30  
เมตร  ยาว  12.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - - 250,000 ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ ร้อยละ 
๘๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 เสรมิถนนแอสฟัลทต์ิก -     
คอนกรีต  ซอยสุขสมบูรณ์  1  
แยกขวาท่ี  2  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสญัจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภยั 

-  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  79.00  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  
พร้อมยกฝาบ่อพัก  ขนาด  
0.80  เมตร  x  0.80  
เมตร  จ านวน  14  บ่อ 

- - 150,000 - ประชาชนสามารถ
สัญจรได้ร้อยละ 
๖๐ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๐ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนา                 
เด็กเล็ก  (ค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การ
เรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  และค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
 

นักเรียนศูนย์พัฒนา             
เด็กเล็ก  สังกัด อบต.ท้าย
หาด  จ านวน  1  แห่ง  
(อายุ 3 – 5 ขวบ)   (ตาม
แผนการรับเด็กนักเรียนปี
ปัจจุบัน และสถิตินักเรียน
ย้อนหลัง) 

 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัด 
อบต.ท้ายหาด     
(อายุ 3 - 5 ขวบ) 
ได้รับการจัด
การศึกษาท่ีมี          
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๑ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในต าบล 
ท้ายหาดทั้ง ๖  หมู่บ้าน 

 - 120,000 120,000 ร้อยละ  ๖๐  ของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีุณภาพ
กายใจ แข็งแรง
สมบูรณ์ขึ้น 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมสีุขภาพ
กายใจ แข็งแรง
สมบูรณ ์
 

กอง
สาธารณสุข  

 

 
 
 
 

 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๒ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 จัดท าป้ายรณรงคต์่อต้าน 
ยาเสพตดิ  หมู่ท่ี  1 -6  

เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกต่อต้านยา
เสพติดในพ้ืนท่ี  

ขนาดกว้าง  0.80  เมตร  
ยาว  1.80  เมตร   
สูง  2.40  เมตร   
จ านวน  6  ป้าย 

- - 60,000 - มีป้ายรณรงค์
ต่อต้านยาเสพตดิใน
พื้นที่ จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน 

เป็นการปลูกจิตส านึก
ต่อต้านยาเสพตดิใน
พื้นที่ โดยใช้
สัญลักษณ์ของป้าย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 จัดท าป้ายบอกช่ือซอย   
หมู่ที่ 2,3,5,6  

เพื่อให้ประชาชนผ่าน
ไป-มา ได้รู้จักช่ือซอย
ได้อย่างชัดเจน 

ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  
ยาว  1.00  เมตร   
สูง  2.20  เมตร   
จ านวน  21  ป้าย 

- - - 252,000 มีป้ายบอกช่ือซอย   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 

ประชาชนผ่านไป-มา 
ได้รูจ้ักช่ือซอย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 จัดท าป้ายรณรงค์การ
บริหารจดัการขยะในพ้ืนท่ี  

เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกเรื่องขยะ  

ขนาดกว้าง  0.80  เมตร  
ยาว  1.80  เมตร   
สูง  2.40  เมตร   
จ านวน  6  ป้าย 

- - - 60,000 มีจ านวนป้าย
รณรงค์การบรหิาร
จัดการขยะ จ านวน 
๖ หมู่บ้าน 

เป็นการปลูกจิตส านึก
เรื่องขยะ โดยใช้ป้าย
รณรงค์เป็นสื่อ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๓ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน   
หมู่ที่  1-6   

เพื่อต้องการให้หมู่บ้าน
มีที่ปิดประกาศ
ประชาสมัพันธ์ 

ขนาดกว้าง  1.20  เมตร  
ยาว  2.40  เมตร   
สูง  2.20  เมตร   
จ านวน  6  ป้าย 

- - 180,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารและใช้เป็นที่
ปิดประกาศ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๔ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ตีเส้นจราจร   
ซอยชายแหลม  หมู่ที่  3 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนนของ
ประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ขนาดกว้าง  0.10  เมตร  ยาว  
590.00  เมตร   
ทั้งสองด้าน 

- - 50,000 - อุบัติเหตุจราจรลด
น้อยลง ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
ถนนสัญจรไปมา 

กองช่าง 

 จัดซื้อโคมไฟถนน  LED  
140 w.  หมู่ที่  1-2 

เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง ใน
การสญัจรไปมา   
จะไดเ้กิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-  โคมไฟถนน  LED  140  w. 
-  แสงสีขาว   
จ านวน  20  จุด 

- - 90,000 - มีโคมไฟติดส่อง
สว่าง จ านวน ๒๐ 
จุด 

มีไฟฟ้าส่องสว่าง เกดิ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๕ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 จัดซื้อโคมไฟถนน  LED  
พลังงานแสงอาทิตย์  
ขนาด  60  w.  
(ติดตั้งบริเวณตรงข้ามบ้าน
เรือโชคก าพล)  หมู่ที่  6 

เพื่อมีไฟฟ้าส่องสว่าง ใน
การสญัจรไปมา   
จะไดเ้กิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

-  โคมไฟถนน  LED  พลังงาน
แสงอาทิตย์  ขนาด  60 w. 
-  เสาเคลือบกลัป์วาไนซ์  สูง  
6.00  เมตร 
-  ตู้เหล็กควบคุมการท างาน  
กันน้ าฝน 
-  ระบบควบคุมการท างาน
อัตโนมัติ  ท างานโดยเปิดเองใน
เวลากลางคืนด้วยระบบ
เซ็นเซอร์  จ านวน  3  จุด   

- - 135,000 - มีโคมไฟถนน LED 
พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 
๑ จุด 

ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิด
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๖ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ปรับปรุงระบบเสียง     
ตามสาย  พร้อมเปลี่ยน
สายใหม่  (แยกรายหมู่)   
หมู่ที่  1 –  6  ต าบล 
ท้ายหาด 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล                   
ท้ายหาดและในชุมชน 

-  เครื่องขยายเสียงขนาด  
1,000  วัตต์  มีลายน์ในตัว  
(Power Mix)  จ านวน  1  ตัว 
-  เครื่องเล่น  DVD  จ านวน  
1  เครื่อง 
-  สายด๊อพวายทองแดง  
ขนาด  0.9 Sq.mn  
-  ขยายเสียงขนาด  400  
วัตต์  พร้อมชุดคอนโทรลโซน
มีลายน์ในตัว  จ านวน  5  ชุด.
ในกล่องเหล็กกันแดดกันฝน 
-  ตัวคอนโทรลโซน  (แม่ข่าย)  
จ านวน  1  ตัว 
-  ชุดคอนโทรลโซน  (ลูกข่าย)  
จ านวน  10  ชุด 

- - 430,000 - ประชาชนร้อยละ  
9๐  ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารการ
ประชาสมัพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาดได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๗ 
 

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ต่อ 
-  ไม่โครโฟนพร้อมขาตั้งแบบ
ตั้งโต๊ะ  จ านวน  1  ชุด 
-  ตู้ล าโพงมอนิเตอร์  ขนาด  
12  นิ้ว  1  ใบ 
-  ช้ันวางเครื่องเสียง  1  อัน 

- - - -   กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.๒  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ขุดลอกล ากระโดง  หมู่ที่  ๓  
ซอยสุขใจ   
(หลังอบต.ท้ายหาด) 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน  
ล ากระโดงเป็นไป
อย่างสะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง 1.50 
เมตร – 2.00 เมตร  
ด้านล่าง 1.50 เมตร – 
1.80 เมตร ยาว       
220.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
0.๕๐  เมตร   

- - 40,000 - -  ปัญหาน้ าเน่าเสียและ
การไหลเวียนดีขึ้นร้อย
ละ  ๖๐ 

การไหลเวียนของน้ า
สะดวกและ 
ล ากระโดงไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 ขุดลอกล ากระโดงตาแดง  
หมู่ที่  5 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน 
ล ากระโดงเป็นไป
อย่างสะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง  3.0๐ 
เมตร  ดา้นล่างกว้าง  
2.60 เมตร   
ยาว  65๐.๐๐  เมตร  
ลึกเฉลีย่  1.๕๐  เมตร   

- - 100,000 - -  ปัญหาน้ าเน่าเสียและ
การไหลเวียนของน้ าดี
ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
สะดวกและ 
ล ากระโดงไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๑๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.๒  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ขุดลอกคลองตาหล า    
หมู่ที่  5 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน  
คลองเป็นไปอย่าง
สะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง  3.0๐ 
– 3.50 เมตร  ด้านล่าง
กว้าง  2.80 เมตร   ยาว  
1,50๐.๐๐  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  1.๕๐  เมตร   

- - - 180,000 -  ปัญหาน้ าเน่าเสีย
ลดลงร้อยละ  ๘๐ 
-  การไหลเวียนของน้ าดี
ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
ในคลองสะดวกและ 
ไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 ขุดลอกล ากระโดงตาสอย 
หมู่ที่  5 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน  
ล ากระโดงเป็นไป
อย่างสะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง  3.0๐ 
เมตร  ดา้นล่างกว้าง  
2.60 เมตร    
ยาว  45๐.๐๐  เมตร  
ลึกเฉลีย่  1.๕๐  เมตร   

- - - 60,000 -  ปัญหาน้ าเน่าเสีย
ลดลงร้อยละ  ๘๐ 
-  การไหลเวียนของน้ าดี
ขึน้ ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
สะดวกและ 
ล ากระโดงไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.๒  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ขุดลอกล ากระโดงแม่สะอาด    
หมู่ที่  4 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน  
ล ากระโดงเป็นไป
อย่างสะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง  3.0๐ 
เมตร  ดา้นล่างกว้าง  
2.60 เมตร    
ยาว  570.๐๐  เมตร  
ลึกเฉลีย่  1.๕๐  เมตร   

- - 90,000 - -  ปัญหาน้ าเน่าเสีย
ลดลงร้อยละ  ๘๐ 
-  การไหลเวียนของน้ าดี
ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
ในล ากระโดงสะดวก
และไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 ขุดลอกล ากระโดงตาเพ็ง 
หมู่ที่  4 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าใน  
ล ากระโดงเป็นไป
อย่างสะดวก 
-  แก้ปัญหา         
ล ากระโดงตื้นเขิน 

ขนาดด้านบนกว้าง  1.5๐ 
– 2.00 เมตร  ด้านล่าง
กว้าง  1.50 เมตร    
ยาว  30๐.๐๐  เมตร  
ลึกเฉลีย่  0.8๐  เมตร   

- - - 60,000 -  ปัญหาน้ าเน่าเสีย
ลดลงร้อยละ  ๘๐ 
-  การไหลเวียนของน้ าดี
ขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
ในล ากระโดงสะดวก
และไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

โครงการเดิม 
ขุดลอกล ากระโดงแสงแครง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล. 
และบ่อพัก คสล. บริเวณล า
กระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 ต าบลท้ายหาด 
 
 

 
เพื่อเป็นทางระบาย
น้ าให้หมุนเวียนไม่ตื้น
เขิน 

 
ขุดลอกปากบนกว้าง 
1.00 เมตร ปากล่างกว้าง 
1.00 เมตร ลึก 0.70-
1.20 เมตร ยาว 
150.00 เมตร ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 
150.00 ลบ.ม. และวาง
ท่อ คสล. ชนาด ø 1.00 
เมตร จ านวน 24 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 
แห่ง 

 
250,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนวแสดง
อาณาเขตทีด่ิน 
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.๒  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
ขุดลอกล ากระโดงแสงแครง
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
และบ่อพัก คสล. บริเวณล า
กระโดงแสงแครง หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 ต าบลท้ายหาด 
 
 

 
เพื่อเป็นทางระบาย
น้ าให้หมุนเวียนไม่ตื้น
เขิน 

 
ขนาดด้านบนกว้าง 0.50-
1.50 เมตร ดา้นล่างกว้าง 
0.50-1.50 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
400.00 เมตรและวาง
ท่อ คสล.ขนาด ø 1.00 
เมตร จ านวน 24 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ านวน 1 
แห่ง 

 
- 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนวแสดง
อาณาเขตทีด่ิน 
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

โครงการเดิม 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน พร้อม
รั้ว คสล. (บริเวณทีจ่ะ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม่)  หมู่ที่  ๔  
ต าบลท้ายหาด 
 

 
-  เพื่อป้องกันดินท่ี
ถมไว้ไม่ให้พังทลาย 
-  เพื่อแสดงอาณา
เขตที่ดินของทาง
ราชการอย่างชัดเจน 

 
๑.  ก่อสร้างก าแพงกันดิน  
ยาว  ๙๗.๐๐  เมตร   
สูง  ๑.๐๐  เมตร 
๒.  ก่อสร้างรั้ว  คสล. 
ยาว  ๒๘๒.๐๐  เมตร   
สูง  ๒.๐๐  เมตร 

 
๑,๘๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
 

 
-  ดินทีถ่มไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนวแสดง
อาณาเขตทีด่ิน 
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 

 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน พร้อม
รั้ว คสล. (บริเวณทีจ่ะ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม่)  หมู่ที่  ๔  
ต าบลท้ายหาด 
 

 
-  เพื่อป้องกันดินท่ี
ถมไว้ไม่ให้พังทลาย 
-  เพื่อแสดงอาณา
เขตที่ดินของทาง
ราชการอย่างชัดเจน 

 
๑.  ก่อสร้างก าแพงกันดิน  
ยาว  ๙๗.๐๐  เมตร   
สูง  ๑.๐๐  เมตร 
๒.  ก่อสร้างรั้ว  คสล. 
ยาว  178.๐๐  เมตร   
สูง  ๒.๐๐  เมตร 

 
- 

 
1,500,000 

 
- 

 
- 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
 

 
-  ดินทีถ่มไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนวแสดง
อาณาเขตทีด่ิน 
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

โครงการเดิม 
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด (แห่งใหม่)  
หมู่ที่ 4 ต าบลท้ายหาด 
 
 

 
-  เพื่อให้การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

 
ก่อสร้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  
(แห่งใหม่)  หมู่ที ่ 4  
จ านวน 1 แห่ง 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
-  -การบริหาร
จัดการหน่วยงาน
มีประสิทฺธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
30 
-ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก
และมึความพึง
พอใจมากข้ึนร้อย
ละ 30 
 

 
-  การบริหาร
จัดการของ
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  มีประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.๓  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ 
4 ต าบลท้ายหาด 
 
 

 
-  เพื่อให้การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  เพื่อให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

 
ก่อสร้างที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด  
(แห่งใหม่)  หมู่ที่  4  
จ านวน 1 แห่ง 

 
- 

 
- 

 
6,000,000 

 
5,500,000 

 
-  การบริหาร
จัดการหน่วยงาน
มีประสิทฺธิภาพ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
60 
- ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกและ
มคีวามพึงพอใจ
มากขึ้นร้อยละ 
60 

 
-  การบริหาร
จัดการของ
หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
-  มีประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกและมี
ความพึงพอใจมาก
ขึ้น 

 
กองช่าง 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

จ้างออกแบบก่อสร้าง
อาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ายหาด
(แห่งใหม่)  หมู่ที่  4  
 

เพื่อด าเนินการ
ออกแบบก่อสร้าง
อาคารที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท้ายหาด 
(แห่งใหม่)  หมู่ที่  4  
 

เขียนแบบ ส านักงาน
แห่งใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้าย
หาด จ านวน ๑ หลัง 

- - 675,000 - - มีการเขียนแบบ
ของอาคาร
ส านักงานองค์การ 
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท้ายหาดแห่งใหม่ 
จ านวน ๑ หลัง 

-  เพื่อเป็น
ส านักงานแหล่งใหม่
ส าหรับผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิ
ราชการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  4)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                                                                                                                                      หน้า   ๒๗ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  4) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ

หลกั 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

จัดท าสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แกชุ่มชน 
 

เพื่อด าเนินการสร้าง
ปรับปรุงพื้นฟู
สวนหยอ่ม/
สวนสาธารณะใน
พื้นที่ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ รัชกาลที่ 
๑๐ 

จัดท าสวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่
ชุมชน  กว้าง ๘๐ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตร (ตรงข้าม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาด) 
 

- 300,000 - - มีสวนหย่อม/
สวนสาธารณะใน
ชุมชน จ านวน ๑ 
แห่ง 

ประชาชนได้ใช้พื้นที่
ในสวนหย่อมในการ
ออก าลังกาย 

ส านัก 
งานปลัด 

 
 
 
 
 


