
   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด                                                           หน้า         ๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
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 
   ๒.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

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

นักเรียนศูนย์พัฒนา             
เด็กเล็ก  สังกัด อบต.
ท้ายหาด  จ านวน  1  
แห่ง  (อายุ 3 – 5 ขวบ)   
(ตามแผนการรับเด็ก
นักเรียนปีปัจจบุัน และ
สถิตินักเรียนย้อนหลัง) 

- 70,000 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ร้อยละ  100 ของ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัด  
อบต.ท้ายหาด   
(อายุ 3 - 5 ขวบ)  
ได้รับการจัดการศึกษา
ที่มปีระสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น 
 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
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 
   ๒.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

2 โครงการสร้างสนาม
เด็กเล่นองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด 

เพื่อพัฒนาเด็กเล็กด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  การ
เรียนรู้  ดา้นสังคมเพื่อน  
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีต่อ
กัน 

สร้างสนามเด็กเล่น  
จ านวน  1  แห่ง             
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท้ายหาด   

- - - 500,000 - องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทา้ยหาด
มีสนามเด็ก  
จ านวน 1  แห่ง 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนามีภาวะทาง
ร่างกายแข็งแรง 
ทางอารมณ์ดี                   
มีความสุข มคีวาม
สามัคคีในกลุ่ม
เพื่อน 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
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 
   ๒.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือ
นักเรียนของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ช่วยเหลือทุนการ 
ศึกษาส าหรับนักศึกษา  
หรือการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรยีน   
ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

ให้ความช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา นักเรียนยากจน 
และผูด้้อยโอกาส  
ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม โดยค านึกถึง
สถานะการเงิน/การคลัง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีโอกาส
ช่วยเหลือ/ดูแล 
นักศึกษา นักเรียน
ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส ใน
พื้นที ่ร้อยละ ๑๐ 

นักศึกษา นักเรียน
ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส  
มีโอกาสทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 
/ เท่าเทียมผู้อืน่ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
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 
   ๒.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการป้องกันและ
ก าจัดยุงลายในพ้ืนท่ี
ต าบลท้ายหาด 

เพื่อฉีดพ่นสารเคมี
หมอกควัน  เป็นการ
ป้องกันและลดความ
เสี่ยงจากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

พื้นที่  หมู่  1 – 6  
ต าบลท้ายหาด 

- 60,000 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ประชาชนในต าบล
ท้ายหาด  ไม่ป่วย
เป็นโรคไข้เลือดออก  
ลดลง  ร้อยละ  6๐ 

ประชาชนใน
ต าบลท้ายหาด  
ลดความเสีย่ง
จากการเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

 กอง
สาธารณสุข  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ต าบลท้ายหาด            
ตามพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.) 

มีการด าเนินการส ารวจ 
อนุรักษ์ดูแล เพิ่มเติม
พันธ์พืชในพื้นที่ หมู่ที่  
1 – 6  ต าบลท้ายหาด   

- 30,000 30,000 30,000 30,000 มกีารด าเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตาม
โครงการ
พระราชด าริของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.)  เพิ่มขึ้นใน
ครัวเรือน ร้อยละ  
60 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ต าบลท้ายหาด  
ตามโครงการ
พระราชด าริของ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
(อพ.สธ.)  

ส านักปลดั 
 

 
 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด                                                           หน้า         ๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 พัฒนาการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

- จัดหาวัสดุ  
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องใช้
ของหน่วยงาน 
- พัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีของ
หน่วยงาน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการบรหิารจดัการ 
ในหน่วยงาน 
ด้านวัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ สิ่งของ
เครื่องใช้,  
การพัฒนาบุคลากร, 
การปรับปรุงอาคาร
มีประสิทธิภาพ  
เพิ่มขึ้นทุกด้าน  
ร้อยละ  60 

การบริหาร
จัดการ 
ด้านบุคลากร ,  
ด้านสถานท่ี , 
ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้  
มีประสิทธิภาพ 
ดีขึ้น และ
สามารถรองรับ
ปริมาณงานท่ี
เพิ่มขึ้นไดด้ี
ระดับหนึ่ง 

ส านักงาน 
ปลัด  

/ 
กองคลัง  

/ 
กองช่าง  

/ 
กอง

สาธารณสุขฯ 
/ 

กองการศึกษา  
 

 
 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1)    แบบ ผ. ๐2 

                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด                                                           หน้า         ๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการเดิม 
จัดโครงการ/กิจกรรมของ
ทางราชการ  หรือจัดงาน  
ร่วมงาน  เนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญต่างๆ 

 
เพื่ออนุรักษ์และสืบ
ทอดหรือเพื่อให้
ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคญัต่าง ๆ 
ของทางราชการ 

 
พื้นที่ต าบล 
ท้ายหาดและพื้นท่ีที่จัด
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
10๐,๐๐๐ 

 
ประชาชนทุกคนมี
โอกาส เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 

 
อนุรักษ์และ 
สืบทอด วัน
ส าคัญต่าง ๆ 
ของทางราชการ
ให้คงอยู่ต่อไป 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
จัดโครงการ/กิจกรรมของ
ทางราชการ  หรือจัดงาน  
ร่วมงาน  เนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญของทางราชการ
ตลอดจนการจัดงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 
เพื่อจัดงาน/
กิจกรรม/โครงการ/
รัฐพิธี  หรือวัน
ส าคัญตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

 
พื้นที่ต าบล 
ท้ายหาดและพื้นท่ีที่จัด
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
ประชาชนทุกคนมี
โอกาส เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ตามนโยบายของ
รัฐบาลเพิม่ขึ้น  
ร้อยละ  60 

 
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม/
โครงการของ  
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
ส านักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 โครงการเดิม 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

 
เพื่อใหก้ารจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณี
ครบวาระและใน
กรณีเลือกตั้งซ่อม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ   
ในพื้นที่  หมู่ที่  ๑ - ๖ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
40๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
ประชาชนทุกคนมี
โอกาส เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ 

 
อนุรักษ์และ 
สืบทอด วัน
ส าคัญต่าง ๆ 
ของทางราชการ
ให้คงอยู่ต่อไป 

 
ส านักงาน

ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน  
ข.  ยุทธศาสตร์ก45ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๖  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

 
เพื่อใหก้ารจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในกรณี
ครบวาระและใน
กรณีเลือกตั้งซ่อม
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ   
ในต าบลท้ายหาด 

 
20๐,๐๐๐ 

 
20๐,๐๐๐ 

 
40๐,๐๐๐ 

 
40๐,๐๐๐ 

 
40๐,๐๐๐ 

 
ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งสามารถ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้ตามกฎหมายที่
ก าหนด 

 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
เลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
ส านักงาน

ปลัด 
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                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด                                                           หน้า         ๑๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖5)  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 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  
178.๐๐  เมตร   
สูง  ๒.๐๐  เมตร 

 
- 

 
1,500,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดิน
มีความชัดเจน 
 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนว
แสดงอาณาเขตที่ดิน
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึน้ 

 
กองช่าง 

 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน พร้อม
รั้ว คสล. (บริเวณทีจ่ะ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม่)  บริเวณพื้นท่ี
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 
-  แนวเขตที่ดิน
มีความชัดเจน 
 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนว
แสดงอาณาเขตที่ดิน
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 
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