
  

แผนพัฒนาสามปีแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.(พ.ศ.  ๒๕๒๕๖๐๖๐  --  ๒๕๒๕๖๒๖๒) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ ๑) ) เพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ ๑) 
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งานนโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งถือ
ว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์                 
การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เป็นประจ าทุกปี  อีกท้ังยังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ / กิจกรรม  ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี  และเม่ือได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ก็สามารถท าได้  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๔  ข้อ  ๒๒  

องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน  และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่องจากยังมีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจ าเป็นต้องบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑) 

 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
     อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สารบัญ 

                    หน้า 

บันทึกหลักการและเหตุผล                           ๑ 

ส่วนที ่ ๑   บทน า 
  ๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี                ๒  
  ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี               ๒  
  ๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี                 ๒  
  ๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี     ๔ 

ส่วนที่  ๒   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
  ๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา                ๕
  ๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ             ๖
  ๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ                      ๗  

ส่วนที่  ๓   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
  ๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา           ๑๑  
  ๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชีประสานโครงการพัฒนา                    
  -  บัญชีโครงการพัฒนา  ผ. ๐๑                ๑๙
  -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ผ. ๐๓               ๒๔  

ส่วนที่  ๔   แนวทางการติดตามประเมินผล  
  ๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล            ๒๖  
  ๔.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล             ๒๗  
  ๔.๓  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล    ๒๙ 
 

ภาคผนวก 
  ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข  การประเมินคุณภาพของแผน  

 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  เพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ ๑) 

*********************************** 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘   ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี   เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม  โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ  ดังนี้ 

  ข้อ  ๒๒  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้                
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด   มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ เ พ่ิมเติม
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.   ๒๕๖๐  – ๒๕๖๒  เพิ่มเติม  ( ฉบับที่  ๑)  เพ่ือให้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ทาง
ราชการก าหนดไว้และเพ่ือให้เหมาะสมกับความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการใน สถานการณ์ปัจจุบัน             
อีกท้ังใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  
๒๕๔๘  ได้นิยามแผนพัฒนาสามปีว่า   “แผนพัฒนาสามปี ”  หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามป ี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าแผนพัฒนาสาม
ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการหรือ
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลยังต้องใช้แผนพัฒนา
สามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   ดังนั้นแผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะ
กว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี 

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 
๒.  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีข้ันตอนในการด าเนินงาน 
๓.  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 เมื่อมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว   ก็จะน ามาสู่การปฏิบัติ
โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีเพื่อเป็นแนวทางด าเนินการไว้  ๕  ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่  1  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นพร้อมส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ
ปัญหา ความต้องการของประชาชน 



๓ 

 หากมีการประชุมประชาคมที่จัดขึ้นโดยการส่งเสริม สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีบูรณาการ   
ทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านในกรณีหมู่บ้านหรือด าเนินการจัดท าแผนชุมชนในชุมชน
เพ่ือให้ได้มา ซึ่งข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการจัดประชุมประชาคมให้เกิดความซ้ าซ้อนก็ได้ และให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมมาประกอบในการพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 ให้ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดท า ทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยด าเนินการให้ครบทุกชุมชน 
หมู่บ้านและน าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้านมาเป็นส่วนประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2  
ส านัก/กอง/ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผนหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง/ส่วนอื่นๆ 

และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  3 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ขั้นตอนที่  4  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  5  
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสานแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ส าหรับกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 

 



๔ 

๔.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การ บริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน   และเป็น
อุปสรรคต่อกัน   เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางด าเนินงานและ   ใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด และประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างทั่วถึง  โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  องค การบริหารส วนต าบล ท้ายหาด ได สรุปสถานการณ การพัฒนาในรอบป ที่ผ านมาโดยใช 
เทคนิคการ วิเคราะห ตามหลัก  SWOT  ANALYSIS  (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)     
๑.  จุดแข็ง 

๑.  มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านและมีล าคลองสาขาคลอบคลุมท้ังต าบล 
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย 
๓.  มีน้ าใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี 
๔.  เป็นต าบลที่มีถนนสายส าคัญผ่าน เช่น 

           - ถนนสายสมุทรสงคราม – ปากท่อ 
๕.  สามารถท าการเกษตรได้ด ี 
๖.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ า แม่กลอง มีศูนย์ชมวิถีชีวิตหิ่งห้อยและมีสถานที่

พักผ่อน , รีสอร์ท 
๒.  จุดอ่อน 

๑.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัด 
๒.  ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม 
๓.  ขาดผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถจัดหางบประมาณหรือสนับสนุนข้อมูลด้าน

วิชาการ 
๔.  เป็นพื้นที่ไหลผ่านของน้ าจากจังหวัด  ราชบุรี  กาญจนบุรี  เสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วม และมีวัชพืชไหล

ประบนมากับกระแสน้ า  
๕.  การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนและประชาชนในพื้นท่ีปล่อยปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าล าคลอง 
๖.  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
๗.  เกษตรกรมีอายุมาก  คนรุ่นใหม่ท าอาชีพเกษตรน้อยลง 
๘.  ขาดความร่วมมือจากผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในต าบลท้ายหาด 

๓.  โอกาส 
๑.  ส่วนราชการอ่ืนของรัฐให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและด้านเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๒.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะแก่การจัดการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
๓.  มีบุคลากรกลุ่มต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงาน กลุ่ม อาชีพในต าบลเป็นอย่างต่อเนื่อง เหมาะแก่

การท าประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและค้าขาย 
๔.  มีสถาบันการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ 
๕.  มีวัดอยู่ใกล้ชิดชุมชนเป็นสถานที่พัฒนาจิตใจ   

๔.  อุปสรรค 
๑.  มีรายได้น้อยต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐบาล 
๒.  ขาดแรงงานภาคเกษตร 
๓.  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 

 



๖ 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
จ านวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

๑๒ ๒ ๑๖.๖๖ ๙,๓๖๙,๐๒๗ ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑๒.๑๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒๖ ๒๑ ๘๐.๗๗ ๒,๖๙๒,๐๐๐ ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐ ๖๓.๔๓ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๘ ๒ ๒๕.๐๐ ๑,๒๓๕,๐๐๐ ๓๔,๓๒๑ ๒.๗๗ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ ๗๔๙,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๕๑.๔๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ๒ ๓๓.๓๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐ ๐.๘๐ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๙ ๕ ๕๕.๕๕ ๒,๙๑๕,๐๐๐ ๔๑๒,๒๑๐ ๑๔.๑๔ 

รวม ๖๘ ๓๖ ๕๒.๙๔ ๑๘,๐๖๐,๐๒๗ ๓,๖๘๒,๐๐๓.๙๐ ๒๐.๓๘ 
 

หมายเหตุ   ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ท่อระบายน้ าจัดสรรวัดท้ายหาด  หมู่ที่  ๒ ๓๓๕,๐๐๐ งบ  อบต. 
๒ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

พวงมาลัย  หมู่ที่  ๑ 
๗๙๙,๐๐๐ งบ  อบต. 

๓ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และตีเส้น
จราจรถนนบ้านท้ายหาด  สส. ๔๐๒๗ หมู่ที่  
๔  ช่วงต่อ  หมู่ที่  ๖  และหมู่ท่ี  ๓  ต าบล
ท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

๑,๐๓๘,๐๐๐ งบกรมส่งเสริมฯ 

รวมงบประมาณ ๒,๑๗๒,๐๐๐     บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๑๒  
โครงการ  งบประมาณ  ๙,๓๖๙,๐๒๗  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  
โครงการ  โดยใช้งบประมาณ  ๑,๑๓๔,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๖   

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค            

(การข้าวกล้องและการป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน) 

๔๕,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๓,๔๕๓.๙๐ งบ  อบต. 
๓ สวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์

ในต าบลท้ายหาด 
-  ผู้สูงอายุ  เป็นเงิน  ๕,๘๙๘,๐๐๐  บาท 
-  ผู้พิการ   เป็นเงิน     ๘๑๖,๐๐๐  บาท 
-  เอดส์     เป็นเงิน       ๒๔,๐๐๐  บาท 

๒๔,๐๐๐ 
 

 

 

งบกรมส่งเสริมฯ 

งบ  อบต. 
๔ สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ ๑๐๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๕ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ๒๖,๑๐๐ งบ  อบต. 
๖ ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๑,๘๒๕ งบ  อบต. 
๗ ฟันสวย ๑,๙๒๕ งบ  อบต. 
๘ จัดหาครูสอนคอมพิวเตอร์จ้างสอนโรงเรียนวัด

ท้ายหาด  (พลอยเจียเส็ง) 
๗๗,๐๐๐ งบ  อบต. 

๙ เยาวชนท้ายหาดรักษ์การเล่นดนตรี ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
 



๘ 
 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑๐ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย

และให้บริการทางปฐมพยาบาล 
๔๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๑ เปิดโลกทัศน์นักเรียนเยาวชนท้ายหาด ๑๓,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๒ อาหารกลางวันของนักเรียน ๖๑๓,๔๒๐ งบ  อบต. 
๑๓ อาหารเสริม  (นม)  ของนักเรียน ๒๕๓,๑๒๘ งบ  อบต. 
๑๔ พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท้ายหาด  ๖๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๑๕ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในต าบล

ท้ายหาดและ (ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเภทกีฬาต่าง ๆ) 

๒๑,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๖ อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๑๗ จัดงานรัฐพิธี  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
และงานศาสนาพิธีต่าง ๆ 
-  งานวันพ่อฯ  เป็นเงิน  ๒๐๒,๓๑๖  บาท 
-  งานวันแม่  เป็นเงิน  ๑๓,๕๘๐  บาท 
-  งานวันปิยมหาราช  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท 

๒๑๖,๘๙๖ งบ  อบต. 

๑๘ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๓๓,๘๐๐ งบ  อบต. 
๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานตามประเพณีส าคัญ

ของท้องถิ่น 
-  งานสงกรานต์  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท 
-  แห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นเงิน  ๕๕๐  บาท 
-  ลอยกระทง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๑๓,๐๕๐ งบ  อบต. 

๒๐ อุดหนุนอุทยานพระบรมราชานุสรณ์  
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
(อุทยาน  ร.๒) 

๕๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒๑ งานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ  (BIKE FOR MOM)   

๓๔,๐๗๖ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ                ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐    บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๒๖  
โครงการ  งบประมาณ  ๒,๖๙๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  
๒๑  โครงการ  โดยใช้งบประมาณ  ๑,๗๐๗,๖๗๒.๙๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๗๗   

 

 



๙ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลต่าง ๆ 
-  เทศกาลปีใหม่  เป็นเงิน  ๑๒,๘๐๐  บาท 
-  เทศกาลสงกรานต์  เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐  บาท 

๒๓,๖๐๐ งบ  อบต. 

๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลท้ายหาด ๑๐,๗๒๑ งบ  อบต. 
รวมงบประมาณ                     ๓๔,๓๒๑     บาท 

แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๘  โครงการ  
งบประมาณ  ๑,๒๓๕,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๓๔,๓๒๑  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๐   

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/วิสาหกิจ
ชุมชน/เกษตรอาสา 

๕๑,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ ปล่อยพันธุ์กุ้ง , ปู ๗๐,๐๐๐ งบ  อบต. 
๓ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๘๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๔ เพ่ิมทักษะภาษาต่างประเทศแก่เยาวชน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

๘๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ     ๓๘๕,๐๐๐     บาท 
 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๗  โครงการ  
งบประมาณ  ๗๔๙,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๔  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๓๘๕,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๑๔ 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนภายใน

ต าบลท้ายหาด 
๔,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ รักษ์แม่น้ าแม่กลอง   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ 

๔,๘๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ      ๘,๘๐๐    บาท 



๑๐ 

แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๖  โครงการ  
งบประมาณ  ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๒  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๘,๘๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี  
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ  (บาท) หมายเหตุ 
๑ อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.  ระดับอ าเภอ  
ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

๒๐,๐๐๐ งบ  อบต. 

๒ จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี  การ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 

๔,๕๖๐ งบ  อบต. 

๓ อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้น าท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง อบต.ท้ายหาด 

๑๐,๑๐๐ งบ  อบต. 

๔ ทัศนศึกษาดูงาน , อบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่
ผู้น าท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
อบต.ท้ายหาด 

๑๖๘,๘๕๐ งบ  อบต. 

๕ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงาน 
อบต. 

๒๐๘,๗๐๐ งบ  อบต. 

รวมงบประมาณ       ๔๑๒,๒๑๐   บาท 

 แผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  บรรจุโครงการในยุทธศาสตร์นี้ไว้  จ านวน  ๙  โครงการ  
งบประมาณ  ๒,๙๑๕,๐๐๐  บาท  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สามารถด าเนินการได้  ๕  โครงการ  
โดยใช้งบประมาณ  ๔๑๒,๒๑๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๑  พัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางน้ าและระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการ
สาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับ
การบริการทางการแพทย์ 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการ  การให้การศึกษา 
การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  
การกีฬานันทนาการให้กับเด็ก
และเยาวชน ประชาชน คน
พิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้
ติดเชื้อเอดส์  

 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒.๓  พัฒนาสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ให้มีความ
เข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สร้าง
เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.๔  สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งในการบ ารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม
สมุทรสงครามมีความ
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๑  บริหารจัดการการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม
สมุทรสงครามมีความ
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูผู้ติด 
ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคม
สมุทรสงครามมีความ
เข้มแข็งและด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๓.๓  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคม การจัดระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริม
และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้าง
เสริมและเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ 
เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่าย
อาชีพ การพัฒนาการผลิต และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เกษตรกรรม การประมง การ
ลงทุนพาณิชยกรรม การบริการ 
เพ่ือสร้างงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ส่งเสริม
และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้าง
เสริมและเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรและประมง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
และการส่งเสริมเกษตรกรรม  
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

๔.๒  ส่งเสริมการใช้และการ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๑  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๒  บริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 
 
 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

อปท. ในเขตจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. 
แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้าง
เสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มี
ความพร้อมเป็นประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี 

๖.๑  พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  สร้าง
เสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้มี
ความพร้อมเป็นประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี 

๖.๒  ก่อสร้าง/การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน และการ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 

 

๓.๑.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
“ท้ายหาดน่าอยู่   คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา   พัฒนาแบบมี           

ส่วนร่วม   ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๓.๑.๒  พันธกิจ 
๑.  ให้มีการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ประชาชนมีงานท าและมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ โดยส่งเสริมให้มีการ

จัดตั้งกลุ่ม   
๒.  ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ในการอบรมเพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ 
๓.  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญ 
๔.  ส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดูแล

ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ในต าบลให้น่าอยู่ 
๕.  ให้มีการดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุในต าบลท้ายหาด  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ถูกทอดทิ้ง 
๖.  ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในต าบล 
๗.  จัดให้มีงานตามประเพณีส าคัญในต าบลเพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่สืบทอดตลอดไป 
๘.  ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง ปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน 

๓.๑.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  
 ๒.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น  
 
 
 

 



๑๕ 

 ๓.  ประชาชนออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน  
 ๔.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ๕.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง  
 ๖.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 ๗.  ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามยังคงอยู่ในพื้นท่ีให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอด  
 ๘.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แบบยั่งยืน  
 ๙.  ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้านในการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖  ด้าน  ดังนี ้

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ าและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการก่อสร้าง 

ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
๒.  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

      ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนา 

๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพ 
อนามัย ป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศึกษา การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬา 
นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส  
 ๓.  พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มีความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

      ๓ .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
๑.  บริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน 
๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

     ๓.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การจัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 
 
 
 



๑๖ 

     ๔ .  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
          ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน/เครือข่ายอาชีพ การพัฒนาการผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน 

     ๒.  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
           ๑.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
          ๑.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 
          ๒.  ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิสัยทัศน์   
“เมืองแห่งระบบนิเวศ   ๓  น้ า  แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตการเกษตรปลอดภัย   แหล่งท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์  และวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
๑.  พัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว  เชิงอนุรักษ์ท่ีสอดคล้องกับวิถี

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
๒.  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร  ประมง  และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มี

ประสิทธิภาพ  สร้างมูลค่าเพ่ิม  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๓.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  พัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 



๑๗ 
๕.  พัฒนาฐานอาชีพดั้งเดิมและพัฒนาอาชีพอ่ืน ๆ  ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดความเป็นเครือข่าย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งภาคพาณิชยกรรมของจังหวัด 
๖.  พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศ  ๓  น้ า 
๓.๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

๑.๑  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
๑.๒  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกกระ
ดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
ป้องกันแก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
๒.๒  ส่ง เสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้
การศึกษา การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬา
นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน  ประชาชน คนพิการ 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์  
๒.๓  พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม ให้มี
ความเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑  บริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
๓.๓  ป้ องกันและแก้ไขปัญหาสังคม การจัดระเบียบ
ชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 

๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน/
เครือข่ายอาชีพ การพัฒนาการผลิต และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน  
พาณิชยกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน 
๔.๒  ส่งเ สริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การ
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ 



๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๕.๑  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและสังคมท่ีดี 

๖.๑  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร    
๖.๒  ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๑)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 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  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้การศึกษา  การมีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬานันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน              
คนพิการ  รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจัดสวัสดิการและ 
สงเคราะหใ์ห้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุต าบลท้ายหาด ๖,๕๗๓,๖๐๐  - - ผู้สูงอายุท่ีได้รับความ
เดือดร้อนทุกคน
ได้รับ/สวัสดิการ
ความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุในต าบล
ท้ายหาดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๒ สนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อจัดสวัสดิการและ 
สงเคราะห์ให้คนพิการ
หรือทุพพลภาพมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

คนพิการหรือทุพพลภาพต าบล
ท้ายหาด 

๑,๐๒๗,๒๐๐  - - คนพิการหรือทุพพล
ภาพที่ได้รับความ
เดือดร้อนทุกคน
ได้รับ/สวัสดิการ
ความช่วยเหลือ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพใน
ต าบลท้ายหาดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

ผ.๐๑ 

๑๙ 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจัดสวัสดิการและ 
สงเคราะห์ให้ผู้ป่วยเอดส์
มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบลท้ายหาด ๔๐,๐๐๐  - - ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนทุก
คนได้รับ/สวัสดิการ
ความช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลท้ายหาดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

๔ ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัติย์ให้เด็ก
ประจ าศูนย์ฯ แสดง
ความเคารพในการเข้า
แถวช่วงเช้าก่อนเข้ารับ
การศึกษาและแสดง
ความเป็นสถานท่ี
ราชการ/สถานศึกษา 

ก่อสร้างเสาธงชาติ   
จ านวน  ๑  ต้น 

๑๐๐,๐๐๐  - - เด็กประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุก
คนได้แสดงความ
เคารพธงชาติ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เป็นสัญลักษณ์
ของชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์
ให้เด็กประจ า
ศูนย์แสดงความ
เคารพในช่วงเช้า
ก่อนเข้ารับ
การศึกษาและ
แสดงความเป็น
สถานท่ีราชการ/
สถานศึกษา 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 

 

๒๐ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์  ข้อ  ๖  สร้างเสริมความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓.๑  แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ จ้างเหมายาม เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมทรัพย์สินและ
อัคคีภัยอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้างเหมายาม  จ านวน  ๑  คน ๙๖,๐๐๐  - - อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มียามรักษา
ความปลอดภัย
ทรัพย์สินในอาคาร
ไม่สูญหายและไม่
เกิดอัคคีภัย 

ทรัพย์สินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ไม่เกิดการสูญ
หายและไม่เกิด
อัคคีภัย 

กอง 
การศึกษา 

 

 
 

 
 

 
 

๒๑ 

ผ.๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๑)     

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖.๑  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการติดตามและ
ประเมินผลผังเมืองรวม 
เมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อให้ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงครามมีงบประมาณ
ในการด าเนินโครงการ
ติดตามและประเมินผลผัง
เมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๒,๐๐๐  - - การด าเนิน
โครงการติดตาม
และประเมินผลผัง
เมืองรวมเมือง
สมุทรสงคราม  
จังหวัด
สมุทรสงคราม  
มีประสิทธิภาพ
ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัด
สมุทรสงครามมี
งบประมาณในการ
ด าเนินโครงการฯ 

ส านักงานปลัด 
/ 

ส านักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

ผ.๐๑ 

๒๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๑)       

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

๖.๒  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง /การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  และการบ ารุงรักษา/จัดหา  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด  
(แห่งใหม)่  หมู่ที่  ๔   
ต าบลท้ายหาด 

- เพื่อป้องกันมิให้เด็กเล็ก
ได้รับอันตราย 
- เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สิน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาดสูญหาย 
- เพื่อแบ่งกันแนวเขตพ้ืนท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท้ายหาด  

รั้วยาว  ๑๑๘.๐๐  เมตร 
สูง  ๒.๐๐  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐  - - - เด็กประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาด
ไม่ได้รับอันตราย 
- ไม่มีการ
โจรกรรมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

- ป้องกันมิให้เด็ก
เล็กได้รับอันตราย 
- ป้องกันมิให้
ทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท้ายหาดสูญ
หาย 
- แบ่งกันแนวเขต
พื้นที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
อบต.ท้ายหาด  

กองช่าง 

ผ.๐๑ 

๒๓ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)   

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   ๒.  ส่ง เสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ  การให้
การศึกษา การ มีส่วนร่วมทางการศึกษา  การกีฬา
นันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน  ประชาชน คนพิการ 
รวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

๔ ๗,๗๔๐,๘๐๐ - - - - ๔ ๗,๗๔๐,๘๐๐ 

รวม ๔ ๗,๗๔๐,๘๐๐ - - - - ๔ ๗,๗๔๐,๘๐๐ 
๓ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑.  บริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

๑ ๙๖,๐๐๐ - - - - ๑ ๙๖,๐๐๐ 

รวม ๑ ๙๖,๐๐๐ - - - - ๑ ๙๖,๐๐๐ 
 
 
 
 

ผ.๐๓ 

๒๔ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)   

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม ๓ ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและสังคมที่ดี 
  ๑.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร    

 
 

๑ 

 
 

๒๒,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๑ 

 
 

๒๒,๐๐๐ 

  ๒.  ก่อสร้าง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการ
บ ารุงรักษา/จัดหา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒ ๕๒๒,๐๐๐ - - - - ๒ ๕๒๒,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗ ๘,๓๕๘,๘๐๐ - - - - ๗ ๘,๓๕๘,๘๐๐ 

๒๕ 



ส่วนที่ ๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

๑.๑  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต ( Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน อาจน าแนวทางทัง้หมดท่ี
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อย
ต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.1 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ ( Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
 
 



๒๗ 

ขั้นตอนที่   2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่  4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่  5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.2  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
       4.2.1  ระเบียบการติดตามผลและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือท าหน้าที่รายงานและเสนอความเห็นที่
ได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลให้ประชาชนทราบต่อไป 

องค การบริหารส วนต าบล ท้ายหาด  ได้แต งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค การบริหารส วนต าบลท้ายหาด  ประกอบด วย 
 ๑.  นายพิศณุ  ชื่นสกุล  ผู้แทนประชาคม                    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมชาย  อินทยงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที ่ ๒ กรรมการ 
 ๓.  นายชัยชนะ  งามเผือก       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที ่ ๔ กรรมการ 
 ๔.  นายวิโรจน์  ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  หมู่ที ่ ๒ กรรมการ  
 ๕.  นางพรรณทิภา  หล าวรรณะ   ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 

๖.  พัฒนาการอ าเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน          กรรมการ 
 ๗.  เกษตรอ าเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน          กรรมการ 
 ๘.  นายจิรวัฒน์  ลิ้มสกุล        ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 

๙.  นายสมพร  หวังเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
 ๑๐.  นายอิทธิเดช  กาฬดิษฐ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 

๑๑.  นางนภาพร  ตันเจริญ       ผู้อ านวยการกอง คลัง                          เลขานุการ 
 
 
 
 



๒๘ 

คณะกรรมการมีอ านาจหน าที่ดังนี ้
   ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต อสภาท องถิ่น  
ผู บริหารท องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให 
ประชาชนในท องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   อย างน อยป ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให ติด
ประกาศโดยเป ดเผยไม น อยกว าสามสิบวัน 
   แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.2.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตาม

และประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  โดยได้ก าหนดวิธีการไว้
ดังนี้   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แบบรายงาน 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 

แบบท่ี 1 
การประเมินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

แบบท่ี 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

แบบท่ี 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ระบบ (e-plan) 
ระบบการประเมินผลตามระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 



๒๙ 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ 
 1.  ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input)  คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “ มี ” เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา
สามปี ผู้ ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 255 ๘ – 25๖๒) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล ( M&E Unit) เพ่ือเป็นการรวบรวม
ฐานข้อมูลของ องค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด   โดยบทบาท ของ M&E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้า คือ 
การเป็นผู้วิเคราะห์แผน ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง ได้แก่ แบบรายงานที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่ อย่างไร 

2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม ( Process)  คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-
มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  - มิถุนายน) และไตรมาสที่  4 (กรก ฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปี โดยการ
ติดตามดังกล่าว  เป็นการติดตามผลขั้นกลาง ( IR หรือ  Intermediate Result ) ของแผนยุทธศาสตร์ ว่า
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งการ
ติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า 
นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณภัยล่วงหน้า ” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ
รายงาน  สู่  M&E  Unit  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานได้แก่ แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
 3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  ( Output,Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรือเรียกว่า 
“การประเมินแผนยุทธศาสตร์”  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาใน
แต่ละปี   ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  
ได้แก่  แบบรายงานแบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญใน
การประเมินได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์   และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที  3/3) 
 ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาขององค การบริหารส วนต าบล ท้ายหาด   ได 
ก าหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและ ประเมินผล  ดังนี้ 

4.๓  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๔.๓.๑  เครื่องมือการติดตามผลและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  โดยใช้แบบรายงาน 4 แบบ 

ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ  



๓๐ 

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  
ใช้แบบรายงาน  แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ายหาด  เป็นการทบทวนว่าการจัดท า
แผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือไม่  อย่างไร 

2. แบบติดตามแผนพัฒนา  
ใช้แบบรายงาน  แบบท่ี 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึง

ประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา   ใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ  
3.1  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
3.2  แบบรายงานแบบท่ี 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
3.3  แบบรายงานแบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

     โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน  ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก ทั้งนี้จะส ารวจจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน                            
250  คน 

4. ระบบ การประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e – plan)     

เป็นการบันทึกข้อมูลสู่ระบบอินเตอร์เน็ตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการ
จากแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณ  รายละเอียดโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณท่ีมีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณนั้น ๆ  
เป็นระบบการติดตามและประเมินผลที่สามารถติดตามครบทั้ง  3  องค์ประกอบ หลัก  ได้แก่  ส่วนของปัจจัย
น าเข้า (Input )  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลลัพธ์(Output,Goal)   

๔.๓.๒  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ก าหนดห้วงเวลา

ในการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นรายไตรมาส คือ ไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม ) ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน  - มิถุนายน) และไตรมาสที่  4 (กรก ฎาคม  - กันยายน) และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่าง
น้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 

 



๓๑ 

๔.๓.๓  การประเมินผล 
เป นขั้นตอนในการหาค าตอบและตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติและด าเนิน

โครงการเสร็จแล วว ามีประสิทธิผลอยู  ในระดับใด  เป นการวัดความส าเร็จและล มเหลวของโครงการ  มีแนวทาง
และวิธีการดังนี้ 

แสดงประเด็นการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัด 
(KPI) เป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

1.  การน าแผนไปสู การปฏิบัติ 
 
 
 

ร อยละของจ านวน 
แผนงาน/โครงการที่ 
น าไปสู การปฏิบัติจริง 
 

ร อยละ 70 ตรวจสอบจากข อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ ายประจ าป  
และข อบัญญัติงบประมาณ
รายจ ายเพิ่มเติม 

2.  ความพึงพอใจของประชาชน 1.1  รอยละของผู ตอบ 
แบบสอบถามที่พึงพอใจ 
จากกลุ่มตัวอย่าง  ตาม
จ านวนที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
1.2  หรือคะแนนเต็ม  
10  คะแนน  (ตาม
แบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน) 
 
 

ร อยละ 80 
หรือได้คะแนน
เฉลี่ยโดยรวม  8  
คะแนนจาก
คะแนนเต็ม  10  
คะแนน 

1. ส ารวจแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของประชาชน
โดยใช้แบบ 
-  แบบที่ 3/2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม   
-  แบบที่ 3/3 แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่แสดงเขตและเส้นทางคมนาคมองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

**************************** 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๘ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๘ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๙ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๑๐ 
  ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
  ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (๕) ๕ 
  ๕.๓  จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ (๓) ๓ 
  ๕.๔  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) ๕ 
  ๕.๕  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้อง  ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี  (๓ปี) (๓) ๓ 
  ๕.๖  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) (๔) ๔ 
  ๕.๗  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 
  ๕.๘  มีงบประมาณที่ผ่านมา  ๓  ปีย้อนหลัง  ตามความเป็นจริง (๓) ๓ 
  ๕.๙  โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา  ๓  ปี  ทุกโครงการ (๕) ๕ 
  ๕.๑๐  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕) ๕ 
  ๕.๑๑  ตัวชี้วัด  (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ (๔) ๔ 
  ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๕ 
  ๕.๑๓  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 
  ๕.๑๔  หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ  แบบ  ยท. ๐๓  และ  แบบ  ยท.  ๐๔ (๓) ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
1.  สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ  SWOT  Analysis  เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)  W-Weakness (จุดอ่อน)        
O-Opportunity (โอกาส)  และ T-Threat (อุปสรรค)  หลักการ
ส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2  ด้านคือ
สภาพการณ์  ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  เพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10 ๑๐ 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ  เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  
เช่น  การวัดจ านวนโครงการ  กิจกรรม  งานต่างๆ  ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  
(Efficiency)  ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10 ๘ 

3.  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ  มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม  
งานต่างๆ  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง  คงทน  ถาวร  สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล  
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 ๘ 

4.  แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ  จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis  และหลักการ        
บูรณาการ  ( integration)  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 

10 ๙ 

5.  โครงการพัฒนา 
5.1  ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มี  วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้             
ชื่อโครงการมีความชัดเจน  มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  อ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(๕) 

 
๕ 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
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5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  ( clear obijective)  โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ  สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล  วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) ๕ 

5.3  จ านวนวัตถุประสงค์มี
ความเหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง  (๑)  มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ  (๒)  วัดและ
ประเมินผลระดับของคว่ามส าเร็จได้  (๓)  ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  และสามารถ
ปฏิบัติได้  (๔)  เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง                      
(๕)  ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) ๕ 

5.4  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน า 
ไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร                
มีผลผลิตอย่างไร  กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน  และระยะเวลา
ด าเนินงาน  อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก  ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง 
ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ป)ี 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ  ( Quantity)  เชิงคุณภาพ  
(Quality)  ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  (Time) 

(๓) ๓ 

5.6  งบประมาณ  มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  ๕  ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่  ๑)  ความประหยัด  ( Economy)  ๒)  
ความมีประสิทธิภาพ  ( Efficiency)  ๓)  ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness)  ๔)  ความยุติธรรม  ( Equity)  และ  ๕)  ความ
โปร่งใส  (Transparency) 

(๔) ๔ 

5.7  มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง  ราคากลาง
ท้องถิ่น  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(๕) ๕ 

5.8  มีงบประมาณที่ผ่านมา  
๓  ปี  ย้อนหลังตามความ
เป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา  ๓  ปีย้อนหลังตามหลักความ
เป็นจริง กรณีมี  ๒  ปีก็ให้แสดง  ๒  ปี  กรณีมี  ๑  ปี  ก็ให้แสดง  ๑  
ปี  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อ
การพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้  ๓  ปี 

(๓) ๓ 

5.9  โครงการแต่ละโครงการ
ครอบคลุมระยะเวลา  ๓  ปี  
ทุกโครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง  ๓  ปี  
ทุกโครงการ 

(๕) ๕ 
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5.10  มีการก าหนดตัวชี้วัด  
(KPI)  และสอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี้ชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ ( measurable) ใช้บอกประสิทธิผล  
(effectiveness)  ใช้บอกประสิทธิภาพ  (efficiency)  ได้ 

(๕) ๕ 

5.11  ตัวชี้วัด  (KPI)  วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการจัด 
ท าโครงการ 

ตัวชี้วัด  ( KPI)  ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ  อาจเป็นร้อยละ  จ านวน  เป็นต้น 

(๔) ๔ 

5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สอดคล้องกับโครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการ
ได้ตามโครงการ  ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

(๕) ๕ 

5.13  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

(๕) ๕ 

5.14  หน่วยงานรับผิดชอบ  
หลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.
03  และแบบ ยท. 04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน  แบบ  ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ 
แบบ ผ.01  จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนาโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 

 รวมคะแนน 100 ๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)   

******************************************* 

  ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาดแล้ว  
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  สมัยสามัญท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๙   เมื่อวันที่  ๑๕  
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗  (๔)  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี               
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๑)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
รายละเอียดปรากฏตามส าเนาแผนพัฒนาสามปีฯ     

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
               

         (ลงชื่อ) 

(นายอรรถ  นนทลักษณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด 

 
 
 
 
 
 

 
 


