
   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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) 

1 โครงการเสรมิผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  บางหัวกรวด            
ซอย  ๓  หมู่ที่  ๕  ต าบล           
ท้ายหาด 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

เสรมิผิวแอสฟลัท์ติก- 
คอนกรีต  ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๘.๐๐ 
เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๐๕  
เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๒,๔๓๒.๐๐  ตารางเมตร 

- ๗๐๐,๐๐๐ - - ผู้ใช้ถนนทุกคนมี
ความพึงพอใจ 

การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  85 



   
                 

                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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) 

2 รื้อถอนอาคารหอกระจายข่าว
พร้อมปรับภมูิทัศน์ด้านหลัง
ส านักงาน อบต.ท้ายหาด   
หมู่ที่ ๓ ต าบลท้ายหาด 
 

-  เพื่อใหด้้านหลัง
ส านักงาน อบต.           
ท้ายหาด เกิดความมี
ระเบียบ  สะอาด
เรียบร้อย  และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

-  เทพ้ืน คสล. ขนาดกว้าง 
๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร 
-  ก่อสร้างโครงหลังคา
เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๖๐ 
เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร 
สูง ๓.๕๐ เมตร 
-  ก่อสร้างประตรูั้วเลื่อน 
ขนาด ๖.๐๐ เมตร สูง 
๑.๙๐ เมตร 
-  รื้อถอนหอกระจายข่าว 
สูง ๒๔.๐๐ เมตร จ านวน 
๑ แห่ง 

๒๗๐,๐๐๐ - - - ด าเนินการปรับภมูิ
ทัศน์ด้านหลัง
ส านักงานไดเ้ต็ม
พื้นที ่

พื้นที่ด้านหลัง
ส านักงาน อบต.           
ท้ายหาด เป็น
ระเบียบ  สะอาด
เรียบร้อย  และมี
สภาพแวดล้อมท่ีด ี

ส านักงาน
ปลัด 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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 
๒.๓  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 ก่อสร้างป้อมยาม   
 

เพื่อให้ยามมสีถานท่ีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

ป้อมยาม  ขนาดกว้าง  ๑.๕๐  
เมตร  ยาว  ๑.๕๐  เมตร  สูง  
๒.๙๕  เมตร 

๔๕,๐๐๐ - - - สร้างป้อมยาม 
จ านวน ๑ แห่ง  

ยามมสีถานท่ีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท าให้
เกิดความเรียบร้อย 

กอง
การศึกษา 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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) 

1 พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้มี
ความแข็งแรง   
อยู่ดีมีสุข 

ประชาชนในต าบล 
ท้ายหาดทั้ง ๖  หมู่บ้าน 

๑๒๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ  ๖๐  ของ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีุณภาพ
กายใจ แข็งแรง
สมบูรณ์ขึ้น 

ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการมสีุขภาพ
กายใจ แข็งแรง
สมบูรณ ์
 

กอง
สาธารณสุข 

/  
กรรมการ
หมู่บ้าน 

2 อบรมให้ความรู้ ตรวจวดัและ
คัดกรอง ความผดิปกติและ
ความบกพร่องทางการ
มองเห็นของกลุ่มผูสู้งอายุ 
เด็ก เยาวชน และผู้พบปัญหา
ทางการมองเห็น 

เพื่อตรวจคัดกรองผู้มี
ความบกพร่อง
ทางการมองเห็นใน
กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงผล
ผู้สูงอาย ุเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล
ท้ายหาด 

อบรมให้ความรู้ตรวจวดั
และคัดกรองความผดิปกติ
และความบกพร่อง
ทางการมองเห็นของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เด้ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบล 
ท้ายหาดทั้ง ๖  หมู่บ้าน 

- ๓๐๗,๖๕๐ - - กลุ่มผูสู้งอายุ เด็ก 
เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล
ท้ายหาดได้รับการ
ดูแลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๘๐ 

กลุ่มผูสู้งอายุ เด็ก 
เยาวชน  และ
ประชาชนต าบล          
ท้ายหาด สายตามผีล
ต่อการมองเห็นได้ดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
1 

โครงการเดิม 
ป้องกันและก าจัดด้วงแรดด้วย
เชื้อราเขียว 

 
เพื่อป้องกันและก าจัด 
ด้วงแรด   

 
อบรมกลุม่เกษตรกร 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
การแพร่ระบาดของ
ด้วงแรด ลดลงร้อย
ละ ๕๐ 

 
ความเสยีหายของ
ผลิตทางการเกษตร
ลดลง 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

 
1 

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
ป้องกันและก าจัดด้วงแรดด้วย
เชื้อราเขียวเมตาไรเซยีม/กบั
ดักฟีโรโมน 

 
เพื่อป้องกันและก าจัด 
ด้วงแรด   

 
อบรมกลุม่เกษตรกร 

 
- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
การแพร่ระบาดของ
ด้วงแรด ลดลงร้อย
ละ ๕๐ 

 
ความเสยีหายของ
ผลิตทางการเกษตร
ลดลง 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

2 ป้องกันก าจัดกระรอกด้วย
เหยื่อพิษ 

เพื่อป้องกันก าจัด
กระรอก 

อบรมถ่ายทอดความรุ้แก่
เกษตรและจัดหาเหยื่อพิษ 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นท าให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ความเสยีหายของ
ผลผลติทาง
การเกษตรลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
4.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
อบรมการปลูกพืชผักสวนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมกลุม่
เกษตรให้มีการพัฒนา
ความรู้ทักษะดา้น
การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมให้ความรู้กลุ่ม
เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไปท่ีมีความสนใจ 
จ านวน ๓๐ ราย 

- ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ผู้รับการอบรมมี
รายได้เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ  ๒๐ 

เกษตรกรมีความรู้
พัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตร ลด
รายจ่าย และมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 ขุดลอกล าประโดงข้าง 
อบต.ท้ายหาด  หมู่ที่  ๓  
ต าบลท้ายหาด  (ซอยสุขใจ) 

-  เพื่อให้การ
ไหลเวียนของน้ าในล า
คลองเป็นไปอย่าง
สะดวก 
-  แก้ปัญหาล าคลอง
ตื้นเขิน 

ขุดลอกล าประโดง  ขนาด
กว้าง  ๑.๐๐  เมตร  ยาว  
๒๑๐.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
๐.๕๐  เมตร  ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า  ๑๐๕.๐๐  
ลูกบาศก์เมตร 

- - ๑๒,๐๐๐ - -  ปัญหาน้ าเน่าเสีย
ลดลงร้อยละ  ๘๐ 
-  การไหลเวียนของ
น้ าดีขึ้น ร้อยละ ๘๐ 

การไหลเวียนของน้ า
สะดวกและ 
ล ากระโดงไม่ตื้นเขิน 

กองช่าง 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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) 

 
1 

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

 
-  เพื่อป้องกันดินท่ี
ถมไว้พังทลาย 
-  เพื่อแสดงอาณา
เขตที่ดินและป้องกัน
การโจรกรรม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

 
ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
พร้อมรั้ว คสล. (บริเวณที่
จะก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม่หมู่ที่  ๔  
ต าบลท้ายหาด  ได้แก ่
๑.  ก่อสร้างก าแพงกันดิน  
ยาว  ๑๒๒.๐๐  เมตร  สูง  
๑.๕๐  เมตร 
๒.  ก่อสร้างรั้ว  คสล. 
ยาว  ๓๔๘.๐๐  เมตร  สูง  
๒.๐๐  เมตร 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  แนวเขตที่ดินมี
ความชัดเจน 
-  ไม่มีการ
โจรกรรมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนว
อาณาเขตทีด่ินมี
ความชัดเจน 
และป้องกันการ
โจรกรรมทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

 
กองช่าง 
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                                      องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายหาด                                                  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลง  (ฉบับท่ี  3)      แบบ ผ. ๐๑ 

                        งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลดั                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 
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) 

 
1 

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

 
-  เพื่อป้องกันดินท่ี
ถมไวไ้ม่ใหพ้ังทลาย 
-  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 
 

 
-  ดินที่ถมไว้ไม่
พังทลาย 
-  มีรั้วเป็นแนวแสดง
อาณาเขตทีด่ิน 
ของทางราชการ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 
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